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 يف صفحات هذا العدد
احلمد هللا والصالة والـسالم علـى                                               

 :أما بعد .. رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله 
إنَّ من مثرات اجلهاد اليوم على أرض اجلزيرة العربية أنْ كُشف الغطاء عن             

 يعد خيفى إالّ على من طمس اهللا        كشفاً مل .. العمالء واحملاربني هلذا الدين     
 ..وأعمى بصريته .. على قلبه 

فبعد أن كان آل سعود خيفون ردم وحماربتهم للـدين أصـبحوا اليـوم             
 : يشهروا يف التلفاز وعرب الصحف احمللية ، فخذ مثاالً واحداً على ذلك 

 فبعد أن كانوا يدعمون قرنق    ] إعانة الكفار ومظاهرم على املسلمني      [ 
واجلزائر واليمن اجلنويب وغريها بقصد إظهار الكفار على املسلمني أصبحوا          

 األمريكان على حرب املسلمني وميدوم ناليوم عياناً بياناً جهاراً اراً يعينو
بل وأعلنوا  .. وخربة وإمكانية ومل يكتفوا ذا      بكل ما يستطيعونه من قوة      

ائل إعالمهم شكر الواليات     عرب سائر وس   - يف األسبوع املاضي     -مؤخراً  
املتحدة األمريكية وتثمينها للجهود اليت تبذهلا اململكة يف حرب اإلرهـاب           
سواء على الصعيد احمللي يف اململكة أو على الصعيد الدويل يف أفغانـستان             

 ..!!والعراق 
 لكثرة امللبسني شروعية اجلهاد يف بعض البالدولئن تفهمنا عدم فقه البعض مل

 عدم مشروعية اجلهاد يف العراق وأفغانستان الذي حياربه آل          فكيف نتفهم 
 ..!!سعود وأسيادهم األمريكان كما يف الشهادة الفخرية أعاله 

 ..أبعد هذا يبقى ملن يدافع عن حكومة آل سعود عذر ؟ ال واهللا 
 

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 -خ اإلسالم ابن تيمية  شي -

 هـ١٤٢٥ – ربيع األول ١٥ –العدد السادس عشر 
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ربح البيع يا شباب ينبع        
َ ُ

ربح البيع يا شباب ينبع 
َ ُ


احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني                   

 : ، أما بعد 
تني على احلق الذين يقاتلون دونـه رغـم   فإننا حنمد اهللا كثرياً على ما من به على أمتنا من بقاء اخلري فيها ، وبقاء الثاب      

 قيام املسلم بواجبه جتاه ربه من التمسك بالتوحيد والكفر بالطاغوت وإعـالن             قلتهم وكثرة عدوهم وخذالن الناس هلم ، وإنَّ       
قلة املتمسكني ذا الرباءة من املشركني واجلهاد يف سبيل اهللا ليس مستغرباً بل هو مقتضى الفطرة والعقل ، وإمنا نراه اليوم غريباً ل  

الدين على وجهه الذي يريد اهللا ، ويزيد من غربة ااهد قلة األنصار فليس كل من يعرف احلق اليوم يعينك عليه بل كثري مـن   
وحسبه إن اجتهد أن يدعو لك كأنك يف أقصى األرض ال يعرف لنصرتك ، هؤالء الذين فيهم بقية خري يشتغل بنفسه وهم دنياه 

 اإلشفاق والرمحة وكأنـك  والنظر بعني اإلشفاقهتدي سبيالً ، بل وأشد من ذلك أن جتد اللوم والتخذيل والتيئيس         طريقاً وال ي  
وال تلقـوا بأيـديكم إىل      ( تسوق نفسك إىل هلكتها وما علم أولئك أم هم واهللا اهلالكون خبذالم دين اهللا ، قال اهللا تعاىل                   

 . ومن بعدهم بترك اجلهاد واإلقبال على الدنيا وفسرها أهل العلم من الصحابة) التهلكة 
ومن هنا أجدين أنظر بإكبار واعتزاز إىل شهداء ينبع رمحهم اهللا ورفع درجام يف عليني وأحلقنا م يف جنات النعيم ،                     

ـ  حيث قام هؤالء األبطال األربعة بتجهيز أنفسهم والتخطيط للعملية مث تنفيذها بدقة وإحكام           ، دونا بـه  ، وصدقوا فيمـا وع
وترصدوا ألبرز ، فأحسنوا اختيار اهلدف فقد كان مقراً لكثري من شركات النفط الغربية اليت حتتل البالد اقتصادياً وتنهب األموال 

العاملني يف جماهلم من الكفار األمريكان وحلفائهم مث استخدموا أسلوباً مربكاً للوضع األمين اضطر اإلعالم لتناول عمليتهم وعدم 
تم عليهم وأحدثوا قدراً كبرياً من النكاية يف أعداء اهللا مث مل يتورعوا عن دماء اخلونة من جنود الطاغوت الذين باعوا دينهم                       التك

 .بدنياهم وقدموا أرواحهم فداًء للطاغوت والصليب 
ل حكـم املرتـدين    هلم من البقاء يف ظ خري– إن شاء اهللا –لقد ربح هؤالء األبطال وما خسروا ، فحيام يف اجلنان      

       م عن سواء السبيل ، وهي خريوعجـزٍ  وهواٍن هلم من البقاء مع اخلوالف والقعدة يف ذلٍّالذين يفتنون الناس عن الدين ويضلو  
عن قول كلمة احلق حيث أضحى املوحد يستخفي بإميانه وكفره بالطاغوت حىت ال يرى بني الناس تكفريياً ، وهي خري هلم من                      

دنيا والتمتع باملال واألهل والولد بينما جيزر املسلمون يف أندونيسيا وتايالند ، ويقتلون كل يـوم يف فلـسطني ،                  الركون إىل ال  
 .وتصورهم بغايا الروم عرايا يف سجون العراق 

اء يذكرونين بالشهداء األربعة الذين فجروا األمريكان يف العليا ، ويذكرونين بـشهد ) شهداء ينبع  (  هؤالء األبطال    إنَّ
جدة الذين منهم أربعة من املطلوبني ، فكلهم أبناء هذه اجلزيرة املباركة عرفوا احلق فاتبعوه ، وأنفوا الذل وعـافوه ، وفتحـوا                    

 .الطريق أمامهم للسالكني ممن يريد احلياة اآلخرة وكرامتها 
بية شجاعة مهما قل عـددهم ، وال يـستقلوا   إنين أدعو شباب األمة إىل االقتداء ؤالء األبطال ، واإلقدام على اجلهاد بنفوس أ  

أعماهلم فسيبارك اهللا فيها ، ولكين أحث الشباب على اإلعداد والتجهيز الذي ال بد منه ، واحلرص على التنظيم والتخطـيط ،                      
در املستطاع ، والبعد عنها قاحملرمة وحسن اختيار األهداف واألوقات ، وعلى إتقان العمل ، واحلرص على دماء املسلمني الغالية 

 . وليخلصوا عملهم هللا وليجتهدوا يف اتباع السنة عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً 
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 املرتدة يف احلرب األخـرية علـى     اعترف مسؤولون أمريكان وسعوديون باخلدمات اليت قدمتها احلكومة السعودية         •
.. إننا حلفاء ": افات ما أدىل به بندر بن سلطان السفري السعودي يف أمريكا حيث قال العراق ، وكان أبرز تلك االعتر

كبار قادة   أحد(  اجلنرال مايكل موسلي     أما " األمريكان بالطريقة اليت كانت ضرورية هلم وهذه هي احلقيقة         وساعدنا
" رفقاء رائعون "السعوديني بأم    صففقد و  ) القوات اجلوية األمريكية والذي كان من مهندسي خطة اهلجوم اجلوي         

وطائرات التجـسس   رسلنا الطائرات والصهاريجألقد قمنا بإدارة مركز القيادة يف السعودية و: "  يف هذا الصدد    قالو
ات أطلقـت رغـم   هذه التصرحيو ،  "ودعمهم ونصائحهم حنن نقدر ونثمن لطفهم وتعاوم وقيادم ... من هناك
 إىل حتسني صورة السعودية أمام الشارع األمريكي الذي تغريت نظرته للسعوديني بعـد           ضمن برنامج يسعى   خطورا

أحداث احلادي عشر من سبتمرب باعتبار أن مخسة عشر من املنفذين كانوا من ذلك البلد فاضطرت احلكومة السعودية                  
!! بعد عن دعم مثل هذه األعمـال     إىل االستماتة يف إقناع األمريكيني بأن هذا التصرف ال ميثلهم وأم بعيدون كل ال             

وال ) السديريني جناح ( بندر بن سلطان ويعمل حلساب :  واجتهد يف إعداد مثل هذه الربامج التسويقية طرفان األول     
 .عادل اجلبري ويعمل حلساب عبداهللا بن عبد العزيز ومن انضم إليه من األمراء : سيما والده ، والثاين 

علومات ليست جديدة على العقالء الذين يعرفون احلقائق وإمنا تستمد هذه التصرحيات أمهيتها إن هذه امل: بقي أن يقال 
من أن اادلني عن الطواغيت ال يستطيعون إنكارها وبالتايل يثبت للجميع ردة حكومة طواغيتهم وعمالتهم للكفـار                 

 . وليحىي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وخيانتهم لألمة
 تضمن ذكراً لبعض التفاصيل للمساعدات اليت قدمتها احلكومة السعودية           تقريراً خاصاً  خدمة اسوشييتد برس  نشرت   •

حترك ثالمثائة طائرة يف طلعات خمتلفة من القواعد السعودية يف اخلرج ومطار تبوك : املرتدة يف احلرب على العراق ومنها 
حملروقات بقيمة خمفضة جداً ، ومنها أن اجلزء األساسي من توجيـه          وعرعر املدنيني ، ومنها تزويد القوات األمريكية با       

 نفذ من أرض اجلزيرة ، ومنها أن اآلالف من القوات اخلاصة األمريكية انطلقت من أراضي                اجلوية ضد العراق  املعركة  
ألراضـي   مبرور صواريخ كروز يف السماء السعودية حيث سقط بعضها علـى ا       وامسح يني السعود اجلزيرة ، ومنها أن   

  .السعودية باخلطأ
وقد انتشرت كل هذه األخبار يف الفترة القريبة املاضية ضمن أنباء حتدثت عن التعاون الوثيق بني احلكومتني السعودية                  
واألمريكية واليت كان من مظاهره السيما يف حرب العراق علم بندر بن سلطان مبوعد احلرب قبل أي دولة باسـتثناء                   

كد مثل هذه األخبار والتقارير ما افتخرت به احلكومة السعودية عرب إعالمها الفاسد حيث أعلنت               إسرائيل طبعاً ، ويؤ   
بكل جباحة إشادة وزارة اخلارجية األمريكية جبهود احلكومة السعودية املرتدة يف جمال مكافحـة اإلرهـاب داخليـاً                  

 حرب أمريكا إمنا هي على اإلسالم واملسلمني ومعلوم بشكل واضح أن!! ) ونص على أفغانستان والعراق  ( وخارجياً 
 . وااهدين
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ب فيه  كذّ  – نصره اهللا     – صدر تسجيل صويت جديد أليب مصعب الزرقاوي أمري مجاعة التوحيد واجلهاد بالعراق            •
ادعاءات احلكومة األردنية املرتدة بأن ااهدين خططوا هلجوم كيماوي كان سيبيد عشرات اآلالف مـن املـسلمني                 

   ن أبو مصعب يف التسجيل الذي استغرق سبع دقائق أن اهلجوم كان قد استهدف مبىن حسب زعم احلكومة العميلة وبي
املخابرات األردنية ارمة دون أن يكون ذلك بالسالح الكيماوي الذي يتعدى ضرره ، وعرض أبو مصعب األسباب                 

هللا وجتاه املسلمني يف فلسطني والعراق وتعاوا التـام مـع           الشرعية هلذه العملية وجرائم احلكومة األردنية جتاه شرع ا        
أمريكا وختصيصها سجوا خلدمة أمريكا وسجن ااهدين من شىت أحناء العامل  حىت أصبحت األردن غوانتناموا العرب 

 .وختم أبو مصعب خطابه بالتعهد باالستمرار يف اجلهاد يف سبيل اهللا 
 بالدهاستمرار االامات األمريكية ل انزعاجه من  الفيصل يف حماضرة له بنيويوركأبدى وزير اخلارجية السعودي سعود •

 ومنعها من االمتداد يف العامل     قدرة على القيام حبرب ضد القاعدة     وأكد أن السعودية هي البلد األكثر        ، بشأن اإلرهاب 
 ، ويعكس   نيا غريه يف الدنيا قبل اآلخرة      ، وهذا التصريح يعكس منوذجاً للحسرة اليت يالقيها من باع دينه بد            اإلسالمي

  .مدى االبتزاز الذي يتعرض له هؤالء الطواغيت من قبل أسيادهم األمريكيني
 حسب بعـض    – أدى إىل مقتل أكثر من ثالثني شخصاً         وقع انفجار ضخم يف مبىن قوات الطوارئ مبدينة الرياض         •

بيث حامي شرك الرافضة يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه            معظمهم من املنتسبني إىل هذا اجلهاز ارم اخل        -املصادر  
 يذكر أن اإلعالم السعودي حاول التكتم علـى         واليهود ومصاحلهم يف جزيرة العرب      ر خلدمة أمريكا    وسلم واملسخ ،

 طفلـة نتائج هذه العملية الناجحة بتعمد إبراز صور وأمساء من ليس مستهدفاً يف هذه العملية أو من سقط عرضـاً كال    
 ممن قتلوا يف هذه العملية من قوات الطوارئ ولكن  كثٍرييف حني حاول إخفاء أمساء وصور ووظائف وعدد    ،   رمحها اهللا 

يأىب اهللا إال أن يفضحهم حيث نشر يف الصحف احمللية صور عديدة ألفراد جهاز الطوارئ وهم بلباسهم العسكري يف                   
 اجلهاز بعد احلدث مباشرة يف لقاء عابر مع قناة اإلخبارية بأن كثرياً من كما صرح أحد املنتسبني إىل هذا، املستشفيات 

زمالئه راحوا ضحية احلادث ، كما مل تستطع وسائل اإلعالم التصريح حبقيقة دور العقيد عبد الرمحن الصاحل ووظيفته                  
 .يف أجهزة األمن 

إدارات مهمة ومؤثرة يف حرب اجلهاد يف جزيرة  يضم – كما يذكر بعض املطلعني –اجلدير بالذكر أن املبىن املستهدف 
العرب ، ويشتمل على كامريات مراقبة ، وإرشيف ضخم للمعلومات واألدلة اجلنائية ويتردد عليه باسـتمرار كبـار                  

اللـواء  هو مقر عمـل  قيادات األجهزة األمنية اليت تنسق فيما بينها لعمليات املدامهة واملطاردة واحلصار للمجاهدين و           
 بأن جهود احلكومة املرتدة يف حرب ااهدين تتم بتنسيق عاٍل بني قوات الطـوارئ ،                 مروان صبحي ، علماً    اخلبيث

 فكلـها تـشترك يف التخطـيط    وإدارة املـرور وقوات األمن اخلاصة ، واالستخبارات واملباحث العامة ، والشرطة ،   
لرابع الذي صدر وتناقلته وسائل اإلعالم العاملية تبنيها ، وقد أعلنت كتائب احلرمني يف بياا ا       للمواجهات مع ااهدين    

 .عرفة باملكان املستهدف م سابق ترصد وعنللعملية وأا قامت ا 
 بعد سنوات طويلة قضاها يف اجلهاد يف سبيل اهللا استغرقت           استشهد يف الشيشان القائد أبو الوليد الغامدي رمحه اهللا         •

جنا وسياسياً بارعاً وقد    الشيشان ، وقد كان أبو الوليد قائداً شجاعاً         طاجكستان و نصف عمره تقريباً بني أفغانستان و     
مراراً من القتل حىت أتاه أجله احملتوم ليضرب مثالً للشباب املتطلع إىل نصر الدين وإىل العزة والكرامة بأن هـذا هـو                   

 .نعيمالطريق فبادروا إليه ، نسأل اهللا أن يرفع درجته ويعلي مرتلته يف جنات ال
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 جراء وقوع الكثري منهم قتلـى       تعيش عوائل وأمهات وزوجات العسكريني يف حكومة آل سلول املرتدة قلقاً بالغاً            •
وجرحى يف املواجهات القائمة بينهم وبني ااهدين ، والقصص يف هذا الصدد كثرية يتناقلها الناس منها أن أم أحـد                    

 هاتفها اجلوال منذ أن خيرج ولدها للمواجهة إىل أن يرجع ، وأمـا              أفراد قوة الطوارئ تبقى باكية مهمومة يدها على       
 تقـول  إن جنوت هذه املرة فلن تنجو يف املرة القادمة و       : اآلخر فقد طلبت منه زوجته االستقالة من وظيفته وقالت له           

ضحايا يف صفوف صاب به حني يصل إىل مسعي وقوع أُال تتصورين حجم األمل الذي «: الثالثة جلريدة الشرق األوسط 
، وكل ما أفعله هو أن أهرع إىل هاتفي النقال ألنتقل من رقم إىل  العسكريني يف حادث انفجار أو مواجهات عسكرية     

، لكن الشعور بـالقلق علـيهم    ، وبعدها أبدا بالسؤال عن زمالئهم يف العمل رقم آخر من أرقامهم لالطمئنان عليهم  
وغري ذلك كثري من القصص اليت حدثت وسط أنبـاء عـن             » صبح مالزما يل  ى أوالدهم ىف ظل األزمة احلالية أ      وعل

استقاالت كثرية يف صفوف العسكريني ، ومثل هذا اخلوف والقلق واألمل الذي يعيشونه قليل جداً يف جنب ما ينتظـر     
هم اهللا من هـذا     هؤالء العسكريني يف اآلخرة من عذاب اهللا حيث حاربوا ااهدين يف سبيله ووالوا أعداءه ، وسيذيق               

 .العذاب يف الدنيا قبل العذاب األكرب لعلهم يرجعون 
 غزوة قاهر الصليبيني  ( لتفجري ميناء البصرة واليت مسيت       نصره اهللا العملية البحرية      تبىن ااهد أبو مصعب الزرقاوي     •

نفطية يف مينـاء العميـق   البوارج ال  استهدف وذكر أبو مصعب يف بيانه أن اهلجوم)الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا     
وميناء البكر اليت تغطيها وحتميها القوات األسترالية حىت هرع رئيس الوزراء األسترايل اخلبيث إىل مكان احلدث لريى ما 

 ،" املفاجئة "بـ  هذه الزيارة وصفت؛ إال أن بعض القنوات الفضائية "!!زيادة تفقدية غري معلنة"حل بقواته مدعياً أا   
  .الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا ونصر أبا مصعب وااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكانتقبل اهللا 

 يف مواجهة شرسة حشدت هلا القوات        مخسة من ااهدين يف مدينة جدة      ٤/٣-٣استشهد يومي اخلميس واجلمعة      •
ن مقتل مثانية وإصابة    الطاغوتية قوات ضخمة متعددة واستخدمت الغازات املسيلة للدموع وأسفرت هذه املواجهات ع           

 . آخرين من جنود الطاغوت ومت التكتم على هذه اخلسائر 
مـن  ) أمحد الفضلي ومصطفى املباركي وطالل عنربي وخالـد القرشـي   ( وقد كان أربعة من هؤالء الشهداء وهم      

من خرية املوحـدين    املطلوبني يف قائمة الشرف والكرامة اليت أعلنتها احلكومة السعودية قبل أشهر وضمت أمساء عدد               
 ، وقـد    وشجعان ااهدين وليس هلم ذنب إال توحيد اهللا واجلهاد يف سبيله ومعاداة أمريكا واملطالبة بتحكيم الشريعة               

 مصطفى مباركي بعد إعالن امسه ضمن املطلوبني – بإذن اهللا –دها بياناً للشهيد اعدأحد أيف ) صوت اجلهاد ( نشرت 
 . نا وأن حييي مبقتلهم قلوب القاعدين، نسأل اهللا أن يتقبل إخوان

 قادة حركة طالبان شرح فيها أوضاع اإلمارة اإلسالمية وما           أحد أجرت قناة اجلزيرة لقاء مع املال داد اهللا نصره اهللا          •
 وصلت إليه يف عامها الثالث من الغزو األمريكي من االمتداد والتوسع وإاك القوات األمريكية وكان املال داد اهللا قد                  

 منطقة يف جنوب وجنـوب غـرب        ٢٦صرح يف وقت سابق لوسائل اإلعالم بأن ااهدين استطاعوا السيطرة على            
أن العمليات العسكرية اليت يقودها اجليش األمريكي قد أخفقت بشكل ذريع يف النيل من عناصر     أفغانستان وأكد على    
 .طالبان يف تلك املناطق
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 ، فحيث عرضت صورته يف ذلك الـشريط         ةدر الرياض ولكن بطريقة غبي    استفاد نايف بن عبد العزيز من شريط ب        •
متأثراً من اهلجوم على جممع احمليا ومرتعجاً بشكل واضح أراد هذه املرة أن يظهر التجلد والشكيمة يف لقاءاته املصورة                   

للسخرية بينما  ومثري  بعد تفجري مبىن الطوارئ يف الرياض األسبوع قبل املاضي فتصنع الضحك والتبسم بشكل مزري               
نفس الشجاعة والصمود والتحدي كلها تقتضي الظهور مبظهر اتزان ورباطة جأش بعيداً عن االزامية وعن اجلنون يف                 

أن التفجري مل يقع يف : األول : وقت ، إال أن البعض يرى أن سرور نايف بالتفجري حقيقي وغري مصطنع ألحد سببني ال
أنه مل يكن استهدافاً لألسياد     : ، الثاين   كما كان ينتظره ويتوقعه كل يوم       الذي يسكن فيه    وزارة الداخلية أو يف قصره      

الغربيني وبالتايل فقد تفادى إحراجاً كبرياً أمام الضغوط اخلارجية وهذا السبب صرح به نايف يف لقاءاته حيث ذكر أن    
أهم عنده من دمـاء  ) األمريكان وما واالهم ( عنده هذا التفجري ليس أهم عنده من تفجري احمليا مبعىن أن دماء األسياد        

 ) . اجلنود والضباط ( العبيد 
 هاجم فيها أربعة من ااهدين عدداً       وقع يف مدينة ينبع على الساحل الغريب من جزيرة العرب عملية بطولية ناجحة             •

كام املرتدين وقد استغرقت املعركـة      من الصليبيني العاملني يف جمال النفط الذي يتواطأ على سرقته األمريكيون مع احل            
 ساعات صال فيها ااهدون وجالوا يف أحناء املدينة وسحلوا جثة أحد األمريكيني بعد ربطها بالسيارة                مخسأكثر من   

والتجول ا يف شوارع املدينة ، وقد نتج عن العملية استشهاد منفذيها ومقتل ستة غربيني وعدد من اجلنود والضباط يف 
علماً أنَّ هذه حصيلة ما أُعلن رمسياً ويف ألمين وإصابة عدد آخر من الغربيني وقرابة العشرين من جنود الطاغوت اجلهاز ا

 . وكاالت األنباء 
وتعد هذه العملية عملية نوعية وناجحة برع الشهداء رمحهم اهللا يف تنفيذها ، ومرغت أنف احلكومة السلولية يف التراب 

 .ن قتلوا قبل العملية بعشرة بأيامل مكان ال سيما شهداء احلجاز اخلمسة الذيوأخذت بثأر املسلمني يف ك
هذا وقد كان أبو هاجر عبد العزيز املقرن أحد القادة امليدانيني يف اجلزيرة تلقى وعوداً من عدد من اخلاليـا اجلهاديـة       

م نسأل اهللا أن يبارك يف اجلهود وأن ينصر العاملة يف مناطق خمتلفة من اجلزيرة بتصعيد العمليات اجلهادية خالل هذا العا
 .ااهدين يف سبيله 

 الرخيص والتلبـيس علـى النـاس        استمرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة اإلعالم يف أسلوب الدجل          •
مستفيدة من األبواق اجلاهزة من الصحفيني وعلماء السوء واإلعالميني لتشويه احلركة اجلهادية ففي تفجري مبىن               

 التفجري وقع يف مبىن املرور مع أن وزير الداخلية صرح بـأن             ت الطوارئ سعى النظام إلعطاء االنطباع بأنَّ      قوا
مبىن الطوارئ كان مستهدفاً يف التفجري وهذا ما جتاهلته بيانات وزارة الداخلية املتعـددة ، ويف عمليـة ينبـع             

 االعتداء على املواطنني بينما احلقيقة اليت انتشرت        املباركة حاولت تصوير العملية على أا قتل ملطلوبني حاولوا        
 أن العملية كانت استهدافاً لغربيني وحققت أهدافها وأسـفرت  – وهللا احلمد -يف مجيع وسائل اإلعالم العاملية     

عن استشهاد ااهدين الذين مل تستطع السلطات حتديد هويتهم مع أا زعمت أم من املطلوبني أمنيا قبل أن                  
هم وما ذاك إال ألن كل من يقف يف وجه هذه احلكومة املرتدة وجياهد يف سبيل اهللا فهو مطلوب لـديها                     تعرف

باعتبار أن التمسك باإلسالم جرمية يف هذا الزمان ، كما أخفت ما حدث من سحل األمريكان يف شوارع ينبع                   
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ا يف اإلسالم إال أن هلا حاالت جتوز فيها بل ونفته رمسياً خوفاً من غضبة أمريكا عليها ومعلوم أن املثلة منهي عنه    
 .مفصلة يف مظاا من البحوث العلمية 

 يف أوضاع مشينة خملة بـاألدب والكرامـة         العراقينينشرت وسائل إعالمية غربية صوراً لعدد من السجناء          •
 هذه الصور أجربوا عليها من قبل السجانني من أفراد اجليش األمريكي يف سجن أبو غريب يف بغداد ، وقد مرت

كغريها مما هو أشد على النفوس وأعظم يف شرع اهللا وأذهب للحقوق دون أن حترك يف النفوس محية أو تستثري                    
خنوة لدى املسلمني بعد أن عكست هذه الصور مدى الدناءة واخلسة اليت يتميز ا أدعياء احلضارة األمريكان ،                  

 السجون العربية حيث تعد السجون من أقذر األمـاكن          واليت ورثها منهم أذنام من الطواغيت وجالديهم يف       
 وأكثرها احتواًء ملظاهر الكفر واإلجرام 

أن هذا األمر رغم فضاعته وهولة مل يسمع فيه من العلماء الذين تكلموا على مـصاب                ومن العجيب يف األمر     
حـىت أن  ..  أزمـاٍن غـابرة   الرافضة يف العراق أي بياٍن أو تعريج ، وكأن الصور تلك لبالد غري مسلمة أو يف    

وال عجب فإنَّ محزة ال بواكي له       .. الصحف الغربية والغربيون قد تناولوا املوضوع أكثر من تناول املسلمني له            
 مذكرة توبيخ لألشخاص    –بعد أن وعد بعقوبة من قام بتلك األعمال املشينة           -، وقد أصدر اجليش األمريكي      

وهذا مما يؤكد أن الغرب واألمريكان ال يعرفون أي لغـة إال لغـة             يكي ،   املتورطني الذين هم من اجليش األمر     
  ..السالح واجلهاد والتفجريات والسحل 

ويف هذا الصدد ذكرت مصادر موثوقة بعض الوقائع الفظيعة احلاصلة يف سجون آل سلول ومنها ما قام به اللواء 
مل تعـد   يف حادثة قريبة    ) يقول الظاملون علواً كبرياً     تعاىل اهللا عما    (  من سب اهللا     ؛يف سجن جدة    ) الزقزوق  (

 .، نعوذ باهللا من اخلذالن سراً على من يتابع أمر األسرى من ااهدين 
 





إن شاء اهللا

  إىل جريحإىل جريحرسالة رسالة 
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من اعتقد أن أحدا يسعه اخلروج عن شريعة حممد  
ً

من اعتقد أن أحدا يسعه اخلروج عن شريعة حممد 
ً

 صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم


والسالم على رسوله   احلمد هللا ، والصالة     

 :اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه ، أما بعد
فقد أكمل اهللا عز وجل لنا الدين وأمت النعمة ، وكان الدين            
عنده اإلسالم فمن ابتغى غريه دينا مل يقبل منـه وهـو يف             

 .اآلخرة من اخلاسرين
 اعتقاد: ومن النواقض االعتقادية اليت تخرج العبد من امللَّة         

أن أحدا من البشر يسعه أن خيرج عن شرع خامت النبـيني            
 إىل شريعِة غريه من األنبياء      وسيد األولني واآلخرين ، سواءً    

من الشرائع املنسوخة ، أو اتباع ما وضعه البشر من القوانني 
 .أو أماله اهلوى وإبليس اللعني

وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب هذا الناقض  
من اعتقد أن بعض الناس يسعه      :  التاسع   الناقض: "فقال  

اخلروج عن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسـلم ، كمـا          
اخلروج عن شريعة موسى عليه الـسالم ،   اخلضر وسع

 ". فهو كافر
والذي يعتقد أن من الناس من يسعه اخلروج عن          

، يلزمه تكـذيب الـنيب   صلى اهللا عليه وسلم   شريعة حممد   
موم رسالته ، وتكذيب اهللا عـز       صلى اهللا عليه وسلم يف ع     

وجل يف خربه بإرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس           
كافَّة ، وجحود أوامر اهللا عز وجل باتباع الشريعة والدين          

ومن يبتغ غري اإلسالم دينا      : كافَّة ، قال اهللا عز وجل       
  فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

ث مقـاالت كفريـة     ويدخل يف هذا الناقض ثال    
 :مشهورة

من يعتقد أنـه جيـوز لليهـود         : املقالة األوىل  
والنصارى أو بعضهم أن يبقوا على أديام بعد بعثة حممد           
صلى اهللا عليه وسلم ، أو أم ال يكفـرون إن مل يتبعـوا              
حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا القول كفر صـريح ال            

:  اهللا عليـه وسـلم       مرية فيه ، وقد قال أكرم اخللق صلى       
والذي نفسي بيده ال يسمع يب يهودي وال نـصراين مث ال     "

 ".يؤمن يب إالَّ كان من أصحاب النار
وقد كان من اليهود والنصارى من يعلنـون وال          

ينكرون إميام بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسـلم وصـحة           
رسالته ، وقد ذكر ذلك ابن القيم عن بعض علماء أهـل            

كل منصف منا يعلم نبوته ، ولكنـهم        : نه قال   الكتاب وأ 
يدعون أن رسالته خاصة بالعرب ، وهذا ال يكفـيهم وال           
خيرجهم من الكفر ، بل إن كان نبيا صادقًا فقد أخرب بعموم 
رسالته وبكفر من مل يتبعه ، وأبـاح دمـاءهم وأمـواهلم            
وأوجب قتالَهم ، وتصديقهم له ببعض رسالته من جـنس          

أفتؤمنون ببعض  كاه اهللا عنهم يف القرآن    كفرهم الذي ح  
 ، وال شك أن الكفر بـبعض         الكتاب وتكفرون ببعض  

الكتاب أو ببعض نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أو بشيء 
مما أخرب به كفر جبميع الكتب والرسل ، ولذلك قـال اهللا            

 ومل يبعث يف وقتهم  كذّبت قوم نوح املرسلني  : تعاىل  
 .وٍح عليه السالمرسول غري ن

من يعتقد أن اخلروج عن بعـض        : املقالة الثانية  
أحكام الشريعة جائز يف العصور املتأخرة ، وأن من اخلطـأ   
األخذ بالشريعة كلها بل ال بد من أن يضاف إليهـا مـا             
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يكملها ، سواء كان ما يريدون تكميل شرع اهللا به مـن            
 .وضعية الكفريةاملذاهب الفكرية العصرية ، أو القوانني ال

أفحكـم   وهذا كفر صريح وابتغاء لغري حكم اجلاهلية        
اجلاهلية يبغون ومن أحـسن مـن اهللا حكمـا لقـوٍم            

والنقص والباطل ال يأيت من قبل كتاب اهللا ودينه         يوقنون
وشرعه ، بل من عقوهلم القاصرة الضعيفة ، أما كتاب اهللا           

 ترتيل من   ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه         فـ
 . حكيم محيد

ومن هؤالء املرتدين من يجـادلون اليـوم عـن           
القوانني الوضعية ، فيدعون أن نظام العمل والعمال الوضعي 
الطاغويت وإن كان مأخوذًا عن الغرب إال أنه ال بد منـه            
حلفظ حقوق العمال ، وأن نظام احملكمة التجارية ضروري         

هم بلسان حالـه ،     ألجل مستجدات العصر ، ويقول بعض     
إن األحكام الشرعية ال تكفـي وال       : وبعض بلسان مقاله    

تفي مبتطلبات العصر ومستجداته ، وهذا كفـر صـريح          
ما فرطنا يف الكتاب من      : وتكذيب هللا عز وجل القائل    

 ، والعجيب أن جيترئ أصحاب هذا الكفر علـى           شيء
ألحكام علوم الشريعة فيحكمون عليها بالنفي وخبلوها من ا       

يف املستجدات ، والنفي ال يكون إال عن علم ، وهـؤالء            
أجهل الناس بشرع اهللا ، وأبعدهم عن معرفـة األحكـام           
وأدلتها وقواعدها واستنباطاا ، ومع ذلك فهم حيكمـون         
بقوانني موضوعة منذ مئات السنني ومل يغري فيها شيء إال          

نني ما ال يذكر ، وال يرون أن العصر جتاوز هـذه القـوا            
فيبحثون هلا عن بديل ، بل ال يريدون هلـا بـديالً ، وال              
يبحثون عن كفٍر سواها ، وما ذاك إال تلبـيس عـدو اهللا             

 .إبليس على أوليائه
ومن يقول ذه املقالة ممن حيكم ـذه القـوانني           

الكفر العملي مبا حيكم بـه مـن        : الوضعية جيمع كفرين    
 باسـتحالله للكفـر    القوانني الكفرية ، والكفر االعتقادي    

قال حممد بـن عبـد      الشيخ  وجتويزه له ودفاعه عنه ، وقد       

وكذلك نكفِّر من زين الشرك وأقـام       : رمحه اهللا   الوهاب  
الشبهة الباطلة على إباحته ، وكفر من يستحل احلكم بغري          

 .ما أنزل اهللا مما ينازع فيه حتى املرجئة
صـة ، أو    من يعتقد أنه جيوز للخا     : املقالة الثالثة  

لألولياء اخلروج عن الشريعة اليت جاء ا حممد صـلى اهللا           
عليه وسلم ، والعمل مبا يسمونه احلقيقة ، وجيعلون الشريعة  
مبرتلة القشر واحلقيقة مبرتلة اللُّب ، وهؤالء غالة الـصوفية          

 .وهم الذين يستدلون بفعل اخلضر مع موسى
تضيه واستدالهلم هو بأن اخلضر تصرف بغري ما يق        

فقتل الصيب ، وخرق سفينةَ من أحسن إليه        : ظاهر الشرع   
، وكان فعله يف الظاهر منكرا ، ويف الباطن عني حكم اهللا ، 
ومل يلتزم اخلضر شريعة موسى اليت تقتضي منعه من قتـل           
النفس وختريب السفينة ، وال استمع إىل إنكار موسى عليه          

بغري نفس لقـد    أقتلت نفسا زكيةً     : السالم حني قال    
أخرقتها لتغرق   :  ، وقال يف خرق السفينة        شيئًا نكرا 

 . أهلها لقد جئت شيئًا إمرا
وهذا استدالل باطل ؛ فاخلضر أوالً كان أعلم من          

موسى كما يف الصحيحني من حديث أيب بن كعب عـن           
أن موسى وعظ الناس ، فذكر      : النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 سأل موسى أي الناس أعلم؟ قال أنا        احلديث وفيه أن رجالً   
أن عبدا  : ، فعتب اهللا عليه أن مل يرد العلم إليه فأوحى إليه            

 .من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك
وما فعله اخلضر مما أنكره موسى كان لدى اخلضر       

فيه زيادة علم ، فإذا قيل إن العلم الذي اختص به اخلـضر             
 كان من يدعي ذلك العلـم    هو علم احلقيقة كما يدعون ،     

من أوليائهم وممخرقيهم مقدما نفسه على موسى يف العلم         
ألن موسى مل يكن يعلم ما علمه اخلضر ، وإن أُريد علـم             
الشريعة فليس فيه حجة هلم يف التفريق بني احلقيقة والشريعة 

 .وادعاء أن فعل اخلضر جرى على علم احلقيقة
 :لقصة ثالثة أنواعوما فعله اخلضر مما جاء يف ا 
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ما ظاهره أنه جائز ال حيرم ، وباطنه أنـه      : األول   
عمل صاحل ، وهو بناء اجلدار ألن بناء اجلدار ولو مل يكـن   
حتته كرت ألحد جائز مباح ، وإمنا استنكر موسى ارتكابـه           

 .لتلك املشقة بال أجرة ، ممن ال يستحق التربع له بذلك
بب استثنائه مـن  ما ظاهره أنه حمرم ، وس     : الثاين   

التحرمي داخل يف علوم البشر غري األنبياء ، فيمكن أن يفعله          
النيب وغري النيب ، وهو خرق السفينة ، فلو أن رجالً علـم             
عن ملك ظامل يغصب السفن ، جاز له أن يعيب سـفينة            
غريه الستنقاذها ، وإمنا استنكار موسى ألنه مل يعلم سبب          

 .االستثناء
ره أنه حمرم ، وسبب استثنائه من       ما ظاه : الثالث   

التحرمي مما ال يعرف إال بالوحي ، وهو قتل الصيب ، فـال             
يمكن أن يعرف أحد أن ذلك الصيب سـيكفر وتكـون           
مفسدة بقائه أعظم من مفسدة قتله ، وأن اهللا سيبدل أبويه           
خريا منه إال بوحي من اهللا عز وجل ، فهو حكم شـرعي             

ل به إال األنبياء ، وقد يوحي صحيح ولكن ال يمكن أن يعم
 .اهللا إىل نيب من األنبياء بسبب إباحة القتل دون اآلخر

والعلة يف القتل يف مجيع الصور الثالث اليت فعلها          
اخلضر علة صحيحة جتري على أحكام الشريعة املعروفة ،         
والفرق إمنا هو يف زيادة معرفة بالواقع أو بالغيب املستقبل          

ضر ، ومع ذلك فلم يسكت اخلضر عـن         لدى نيب اهللا اخل   
فإن اتبعتين فال    : ذلك ويكتمه عن موسى ، بل قال له         

فأخربه قبل    تسألين عن شيء حىت أُحدث لك منه ذكرا       
أن يفعل ما فعل أنه سيبين له األمر ويوضـح لـه العلـل             

 .واألحكام
ولو أن رجالً فعل ما فعله نيب اهللا اخلضر مث علـم           

ح ملا فعله سقط عنه الضمان ، بل واسـتحق          منه سبب مبي  
الشكر والثواب على فعله ، بشرط أن يكون ذلك مما يمكن 
إثباته بالبينة يف حق عامة الناس أما األنبياء فهم لـصدقهم           

 .مستغنون عن البينات
فأين هذا مما يرتكبه زنادقة التصوف من ركـوب      

 أن تباح   الفروج احملرمة ، وارتكاب احملرمات اليت ال يمكن       
مث مع ذلك ال يظهرون علةً تبيح ما فعلوه وال جوابا عمـا             

 !ينتهكون من حدود اهللا؟
واملقاالت الثالث سواء يف الكفر وقد ظهرت كل         

مقالة يف عصر ، وابتلي بكل فتنٍة وردة أقوام ، نـسأل اهللا             
الثبات على احلق واهلدى والتوحيد واجلهاد حىت نلقـاه ،          

 .حلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن ا




 

 

 

 : نستعرض رسائلكم وكل ما يصل من ِقبلكم من اقتراحات وتساؤالت عرب زاوية س
فنرجوا ممن لديه أي شيء حول هذا أن يرسل لنا وينتظر اإلجابة عرب صفحات              ] راسالت  م[ 

 الّة واملعسكر إن شاء اهللا تعاىل
 sout@hostnow.biz:  الربيد اإلكتروين 
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  إنا هاهنا قاعدونإنا هاهنا قاعدون.. .. اذهب أنت وربك فقاتال اذهب أنت وربك فقاتال 


يقال أحياناً أن األمة إمنا تفتقد قائداً يقودها   
إىل العز والكرامة ، ويسوسها بشرع اهللا لتنقاد ألحكام امللة    

فاألمـة حتتـاج إىل قـادة       ..، وهذا احلصر غري صحيح      
يستثريوا ويوجهوا ويقودوا بال شك لكن ليس هذا هو      
السبب الوحيد بدليل وجود قادة وساسة كثر يف عاملنا اليوم   
يستنهضون األمة وحيثوا على اجلهاد واالجتهاد ومع ذلك        
تبقى األمة متثاقلة إىل الدنيا متباطئة اخلطى عن سلوك سبل          

األمة وضتها  السالم فثمة أسباب أخرى كثرية حتول بني        
من أبرزها املرض الذي ترسخ يف األمة بسبب طول عهدها          

به وإلفتها له أال وهو الذل ومثله اليأس من         
روح اهللا ومثله ضعف اليقني بنـصرة اهللا        
ومثله التواكل وغري ذلك مـن األسـباب        

تعبث بقلوب املسلمني وتؤخر    املعنوية اليت   
 .نصرهم

والذل والتواكل مرضان مرتبطان    
ضهما يف قصة بين إسرائيل فهـم ملـا         ببع

استحكم الذل يف واقعهم وتغلغل يف قلوم       
أبوا اجلهاد يف سبيل اهللا مع أن أفضل اخللق         
يف وقته كان بني أظهرهم بل ويف مقدمتهم        
فأي قائد يرجونه أفضل من موسى عليـه        

إذن اخللل كـان يف     ..ال أحد   ! السالم ؟ 
أنفسهم وواقعهم ، ومهما وجـد بينـهم        

ضل الناس وأتقاهم وأشجعهم فلن يكون      أف
ذلك كفيالً بتحركهم وقيـامهم بواجبـهم الـشرعي يف          
التمسك بالتوحيد والدعوة إليه واجلهـاد يف سـبيل اهللا ،           

ِإنَّ ِفيها قَومـاً      :ولذلك قالوا لنبيهم يف خذالن عجيب       
نْ يخرجـوا   جباِرين وِإنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا ِمنها فَإِ       

يا موسى ِإنا لَن   :ومرة أخرى قالوا   ِمنها فَِإنا داِخلُونَ
ندخلَها أَبداً ما داموا ِفيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنـا           

 .  هاهنا قَاِعدونَ
وكذلك املأل من بين إسرائيل من بعد موسى ملـا          

تار هلم ملكا يقاتلون معه يف سـبيل اهللا         طالبوا نبيهم بأن خي   
فَلَما كُِتب علَيِهم    : نكصوا على أعقام وقال اهللا عنهم       

     و مها ِإلَّا قَِليالً ِمنلَّووالُ تالِْقت  ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّه  )البقرة :
 )٢٤٦من اآلية

: (( لم وكذلك هذه األمة قال عنها النيب صلى اهللا عليه وس    
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القـذة       
بالقذة حىت لو دخلـوا جحـر ضـب         

يا رسول اهللا ، اليهود : لدخلتموه ، قالوا   
فمن مث ال   )) فمن ؟   : والنصارى ؟ قال    

عجب أن جتد هذه األمة وقد أصاا الذل 
قروناً طويلة حىت أصبح وجود القادة فيها  

نـاس  ضعيف التأثري عليها نظراً لتواكل ال 
عليهم وإحساسهم بالعجز والضعف إىل     
حٍد يصعب معه إقنـاعهم خبطـأ هـذا     
اإلحساس أو على األقل املبالغـة فيـه        

 .بشكل خمذل مقعد عن العمل 
وإين أتصور تنظيم القاعدة اليوم     

  مبثابة القائد لألمة     - على سبيل املثال     –
الذي اشتهر خربه وذاع صيته وهو يسعى  

 إىل دعوة األمة للجهاد يف سـبيل اهللا   جاهداً بأفعاله وأقواله  
ويدعوها إىل التفاعل احلي مع قضايا األمة ، وهو قبل ذلك           
يصحح هلا املفاهيم وينري هلا الطريق ويوضح هلـا احملجـة           
ويعرفها أعداءها من هم ؟ ويعرفها واجبها جتاههم ، وكيف 
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يشرح : تقوم بذلك الواجب بأحسن الوسائل وأنفعها لألمة 
 مث يطبقه عملياً ليصنع القدوات املفقودة ويعرض ذلك نظرياً

: التجارب امللموسة ويصيح بأعلى صوته وينادي يف الناس         
         ِفـي فُِسكُمأَنو اِلكُمووا ِبأَماِهدجِثقَاالً ووا ِخفَافاً وِفران

 )٤١:التوبة ( سِبيِل اللَِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       
مث يتقدم أتباعه الصفوف حمققني القول بالفعل وحمرضـني         
للناس على لزوم الطريق ومل يبق إال أن تتحرك األمة بعد أن   

عرفت خالل التجارب اجلهادية الكثرية ،      عرفت كثرياً من    
أا هزمت بسبب ترك الدين واإلعراض عنه ، وأن احلل هو 

ذ الـشرك  يف الرجوع إىل الدين وأعظمه حتقيق التوحيد ونب  
بكافة صوره ، ومواالة املؤمنني ومعاداة الكـافرين ، وأن          
هذه األنظمة اليت حتكم العامل اإلسالمي ما هـي إال أدوات      
للعدو الكافر يتستر ا حلرب اإلسالم ، وعرفت األمة أيضاً       
أن اجلهاد ممكن ومؤثر بشكل كبري ، وعرفت أشياء كثرية          

قوا ما عاهدوا اهللا    مل تكن لتعرفها لوال تضحيات رجال صد      

عليه وأخذوا على عاتقهم النصح لألمـة واالجتـهاد يف          
 : إقناعها باجلهاد كحال ذينك الرجلني يف بين إسرائيل          

قَالَ رجالِن ِمن الَِّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيِهمـا ادخلُـوا           
ِلبونَ وعلَى اللَِّه فَتوكَّلُوا علَيِهم الْباب فَِإذَا دخلْتموه فَِإنكُم غَا 

ِمِننيؤم متِإنْ كُن )٢٣:املائدة ( 
بعد هذا أجدين أسأل كل من كان له قلب مـن             

ماذا تنتظر ؟ هل تنتظر القاعدة أو غريها مـن          : املوحدين  
ااهدين ليقوموا باملهمة نيابة عنك وعن األمة ؟ أريـد أن         

ى حال سوي ؟ أريدك إذا      تعرف أيها القاعد أنك لست عل     
قرأت تلك اآليات من سورة املائدة وقصة بين إسـرائيل مث           
امتأل قلبك بغضاً للقوم الفاسقني الذين ى اهللا نبيه عـن            
األسى عليهم أريدك أن حتذر من مشاتهم وتفيـق مـن           
سكرتك وتعود إىل ربك وتقلع عن ذنبك لتجاهد يف سبيل          

 .اهللا عسى أن تكون من املفلحني

 

 
 

 

 ؛ حكمه كحكـم      مشاققٍ  ، أو من أناملِ     منافقٍ  باكستان من يدِ    أرضِ  فوق  غادرٍ إنَّ القتل برصاصةِ  
 كابل وعلى ذرى اهلندكوش ، وهو نفس احلكـم الـشرعي    يف أرِض روسيٍ  من يدِ   برصاصةٍ املوِت

 شيوعي   شيوعي يف باكستان ، ورصاصةِ      بني رصاصةِ   يف فلسطني ، وال فرق      يهوديٍ للقتل برصاصةِ 
 شـهادة ،     يف سبيل اهللا والكـلُّ      قتلٌ  أو لألمريكان ، الكلُّ    ليهوِد ل  عميلٍ يف أفغانستان ، ورصاصةِ   

 رفعةٌ وجمد وسؤدد يف دنيا الناس وإن شاء اهللا يف املأل األعلى ما دامت النية خالصة ، والعزمية          والكلُّ
منعقدة على بقاء راية اجلهاد مرفوعة ، وعلى مواصلة السري على هذا النـهج الواضـح واجلـادة                  

 .ة املستقيم
  رحمه اهللا عبد اهللا عزامالشيخ

 

 على طريق اجلهاد      إضاءةإضاءةإضاءة
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  رتافات سلولية بعد تفجري الوشمرتافات سلولية بعد تفجري الوشماعاع

 ١أخو من طاع اهللا: مشاركة من األخ 
الذي رافقـه اسـتهداف   بغض النظر عن اخلالف الدائر حول استهداف مقر قوات الطوارئ السلولية العميلة              

وقت ال يزال مبكرا السـتهداف  ، وهل هو من مصلحة الصراع حاليا أم أن ال    ااهدين يف العراق ثالثة مراكز للشرطة العراقية        
 هذه األهداف؟ 

بغض النظر عن كل ذلك وما يتعلق به من مباحث يف الفقه أو السياسة الشرعية ، وبعيدا عن النفسيات املتشنجة اليت                     
ي  بعد حدث تفجري قيادة الطوارئ يف شارع الوشم بالرياض ، ومبنأى عن هذرمة املدهوش الذ               -املعدوم أصالً -فقدت التوازن   

مل يستفق بعد ليعلم ماذا حدث ، ال بد من تسليط الضوء على عدد من األحداث املرافقة واملتولدة عن هذه العملية ، واليت حال            
 .الضجيج الصاخب دون التأمل فيها لدى كثري من املتابعني واملعنيني مبا يدور يف الساحة

 متوقع يف معركتها مع اجلهاد وااهدين ، ففي الوقت          بالنسبة للحكومة السلولية ميثل احلدث تصعيدا غري مسبوق وال        
الذي انشغلت فيه مبطاردة ااهدين املنتمني إىل شبكة القاعدة وحتصني امعات الصليبية ، متكن ااهدون يف كتائب احلرمني                   

اجلهاز ، واليت يفترض أا من تسديد ضربة يف القلب ليس للحكومة فحسب وال جلهاز مكافحة اإلرهاب فقط ، بل لقيادة ذلك 
 .املسؤولة عن حفظ أمن أسيادهم األمريكان ، فأثبتت الضربة فقدانه لألمن ، وفاقد األمن ال يعطيه بطبيعة احلال

إذا كانت احلكومة السلولية تشهد على نفسها بالفشل على مجيع األصعدة ، فإن هذا احلدث أتى ليسجل فشالً جديدا             
ة ، ليثبت متكن فشل جهاز مكافحة اإلرهاب يف مكافحة اإلرهاب ، بل ووصول جمموعات اإلرهاب إىل        يف قائمة الفشل الطويل   

 .قيادة ذلك اجلهاز وتسديد ضربة نوعية إليه
يف هلجة غري مسبوقة من وزير الداخلية الفويسق نايف بن عبد العزيز ، تنازل فجأة عن غطرسته الزائفة وبدأ يف إدراك                     

" سنطارد الشرذمة"، " حنن قادرون"و " سنضرب بيد من حديد"ورقية على حقيقتها ، واستبدل عبارات قدر نفسه وحكومته ال
اإلرهابيون قدرنا وقضاء   : ، ليعزي نفسه وجهاز أمنه املتهافت بعبارات شرعية ويذكرهم باإلميان بالقضاء والقدر ولسان حاله               

 .اهللا علينا وال مفر
سذاجة منقطعة النظري أن نايف بن عبد العزيز ذا رجع إىل اهللا ، وتذكره وآب إليه      ال أظن أن من القراء من سيتوهم ب       

، وظهر ذلك يف ألفاظه ، ليس االختالف مع نايف سابقًا بسبب ألفاظه حسب ، وليست املعركة بني أولياء الرمحن وأوليـاء                      
تويل الكافرين ، وحماربة املؤمنني ، :  بكثري من ذلك الشيطان دائرة على جمرد كلمات يتلفظ ا هذا الطاغوت ، بل املسألة أكرب           

وطمس شعائر الدين ، وإقامة التحالفات اجلاهلية ، واحلكم بالقوانني الوضعية ، وغري ذلك مما مل يتغري منه شعرة بل هو كل يوم       
 .يف ازدياد

                                                
 . مشاركة مرسلة إلى المجلّة عبر البريد  ١

 ـدثمع احلـ
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عون مصر حني أدركه الغرق     ه فر  هذا املوقف دليل على الضعف الذي وصل إليه الطاغوت ، ويذكرنا مبا فعله سلف              إنَّ
وتعرى أمام املأل  ، إن عبد اهللا بن أيب بن سلول كلما انغمس يف النفاق      آمنت أنه ال إال الذي آمنت به بنو إسرائيل         : فقال  

 .احتاج إىل املزيد واملزيد من األقنعة والعبارات الدينية ليغطي سوأته اليت صار يراها القريب والبعيد
هذا الضعف ، واليت لوحظت على هؤالء الطواغيت يف كل موقف مشابه ، زجهم بأصحاب اللحـى                 إن من مظاهر    

املستأجرين ليصنعوا صورة زائفة للدولة ، ما بني داعية أو شيخ يسارع يف مواالة الطواغيت راهبا أو راغبا ، وبني عسكري حيمل 
رض وسائل اإلعالم السلولية يف كل موقف صورة أحد هؤالء حلية ال يتورع أن يدنسها بالوقوف يف صف املشركني ، حني تستع

 .العساكر ، وشد ما تنتابك نوبات الضحك وأنت ترى وقوف الواحد منهم أمام العدسة يف مشهد متثيلي بارٍد إىل حد الغثيان
 صارت كلمـيت    ومل! مل مل يستدعوين إال اآلن؟    : ال أدري كيف ال يتساءل املشايخ الذين يدعوم زرافات ووحدانا           

! لو سأل أحدهم نفسه لوجد أنه تكلم مئات الكلمات يف مئات املسائل ومل ينشر إال هذه الكلمة! مسموعة اليوم ، واليوم فقط؟
هل سألته وسائل اإلعالم عن أمهية كلماته وأجاب ذا اجلواب وأخربهم أا كلها غري مهمة إال هذه الكلمـة؟ أم أن ترتيـب             

أنه هو بذاته شيء غري مهم لدى الطـاغوت إال يف هـذه         : د منهم؟ أم الثالثة وهي اجلواب الذي ال بد منه           األمهية كان باجتها  
 .املسألة حني حيتاجون إىل االستظهار به واالستناد إليه

ن للناس معهـا أن     أليس غريبا أن يضرب مبئات الفتاوى عرض احلائط ، مث يؤتى بفتوى واحدة من الرجل نفسه ليعلَ                
كم أمجعني أكتعني أبصعني أن تستمعوا وتنصوا لفتوى هذا الشيخ لعلكم ترمحون ، وأن الذين ال يأخذون بفتاواه سـالكو                    علي

 !!سبيل ضاللة بريئون من اهللا واهللا بريء منهم
ليس احلديث عن مجاعات كف األيدي ، وبشوت الدعوة السلمية ، الذين مسوا مشايخ صحوة على حـني غفـوة ،                    

قيقة من أشد من فرح باحلدث ، حني يسمي ااهدون هذه العملية غزوة ، ويسميها الطاغوت مصيبة ، يـسميها  فهؤالء يف احل 
هؤالء املشايخ فرصة ، ال يتلفظون ذا حقيقة وإمنا يستقر يف قرارة أنفسهم ، وبالتحديد حيث تستقر عقيدة مصلحة الدعوة اليت 

ية ، كال معاذ اهللا ، بل تستند إىل عقيدة التقية الرافضية ، واألحداث شواهد علـى                 ال تستند إىل قاعدة املصاحل واملفاسد الشرع      
 .هذا

هم يبحثون عن مثل هذه الفرص ليثبتوا الوالء الكامل ملن أوجب اهللا الرباءة الكاملة منه ، وكانوا ممن يقرر ذلك يوما ما 
املستغفلني من فاعلي اخلري ، وهي أنـشط يف تثبيـت عـرش    ، وانظر مثاالً على ذلك قناة اد اليت صبت فيها أموال عشرات    

الطاغوت وحماربة احلق والتلبيس فيه من القناة األوىل وسائر القنوات التابعة آلل سلول ، ولنقل بعبارة أدق إم صاروا سلوليني                    
 .أكثر من آل سلول أنفسهم

 كل عميل على وجه األرض يعمـل مـن ذات     احلقيقة اليت غفلوا عنها حني ينغمسون يف هذا العرض القريب هي أن           
املنطلق الذي ينطلقون منه ، وقليل من العمالء حيب أسياده حمبة صادقة ، بل دوافع العمالء هي ذات الدوافع اليت دفعت هؤالء                      

 لن يطول العمالء اجلدد ، وقد تكون هذه الكلمة ثقيلة على كثري ممن اخنرط يف هذه العمالة ممن يعرف حقيقة آل سلول ، ولكن      
ذلك فما هو إال تأنيب الضمري الذي يوشك أن يطمسه ما يطمس القلب من ظلمات الغفلة والعياذ باهللا ، إال من تاب اهللا عليه                       

 .وجنّاه
أحيانا أتعجب مما يفعل هؤالء من بيع الدين بالدنيا ، واألعجب من ذلك كيف مل يعتربوا باملئات قبلهم ممن فعل فعلتهم 

 . ، فخسروا الدنيا واآلخرةإين بريء منكم ورمى م وراء ظهره: اغوت مث قال هلم الط
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هذه بعض مظاهر بداية االيار التدرجيي من جهة الدولة ، وهي مظاهر غفلة وبالهة وسذاجة ترتل عن املستوى اآلدمي 
ملقال ليس هذا كله ، وإمنـا املقـصود   ، وغري ذلك مما يثري الشفقة يف هذه الدمى اليت استأجرا الدولة ، لكن املقصود يف هذا ا       

 !االعترافات اليت اضطرت الدولة إىل االعتراف ا ضمنيا حتت وطأة التفجري
 لقد اعترفت الدولة بوسائل إعالمها وصحفييها وعمالئها املستأجرين اعترافًا شبه صريح أن قوات              : االعتراف األول  

أن قوات الطوارئ تستحق ما يأتيها وأكثر ، نعم اعترفت بكل ذلك وبأكثر من الطوارئ جمرمة أقبح ما يكون اإلجرام ، اعترفت 
 !!ذلك

إن مل يكن ذلك كذلك ؛ فما الذي يفسر حتاشيهم املستمر لالعتراف بأن التفجري استهدف مبىن قوات الطوارئ؟ بل مل 
ما الذي يفسر أن مجيع وسائل      !  على األقل؟  جتنبوا حبرص شديد أن يعترفوا أن مبىن قوات الطوارئ موجود يف املنطقة املستهدفة            

اإلعالم السلولية جتنبت اإلمياء أو اإلشارة إىل قوات الطوارئ ما عدا كلمة تلفظ ا الطاغوت نايف يف لقاء صحفي حمرج حني                     
 .قال بعد مراودة الصحفي وتكراره السؤال إن التفجري كان قرب مبىن إدارة املرور وإدارة الطوارئ

عتراف من الطاغوت ، جند أن العدسات واألقالم والتسجيالت مل تتناول إال جانب املرور ، ومل تتحدث                 ومع هذا اال  
 !!إال عن الضحايا من املرور ، ومل تتعرض للطوارئ وكأن أجسادهم من حديد فلم يؤثر فيها التفجري

رحى كانوا يرتدون لبـاس   ممن عرضت صورهم من اجل    % ٨٠واملالحظ للحدث يف الساعات األوىل جيد أن أكثر من          
الطوارئ والبقية ال يظهر عليهم اللباس ورمبا عرض اثنان أو ثالثة ممن يلبسون لباس املرور ، وبعد مرور يوم على احلدث مل يبق                       

 !!ال يف اجلرحى وال يف القتلى ، بل وال حىت يف الناجني من التفجري! جلنود الطوارئ أثر
 هم من اهلوان يف أعني أربام الذين عبدوهم من دون اهللا حبيث ال يـستحقون        وهل! هل جنود الطوارئ ال قيمة هلم؟     

حىت العطف عليهم واملقابلة معهم ، وذكر جرحاهم يف اجلرحى وقتالهم يف القتلى؟ حىت اخلسائر يف املباين والسيارات سـلط                    
 !عليها الضوء ، فما بال هؤالء البشمركة صاروا أهون من اجلمادات؟

ة حني تتركز العدسات على الضحايا من نصارى العرب ومن خيالط النصارى ممن باع دينه والعياذ باهللا يف إن هلذا سابق
وإن هلذه السابقة لداللة ال     !  موارد اهللكة  ياب التق حوادث التفجري السابقة ، وتتجنب العدسات تصوير األمريكي والغريب اجتن         

 .ة صحيحة أبدايستطيع من يغفل عنها أن يفهم ما يدور حوله بصور
إن الطوارئ جمرمون يف حقيقتهم ، وهم كذلك جمرمون عند الناس ، وهم جمرمون عند أسيادهم كما هم جمرمون عند                    
أنفسهم ، وخامت اجلرمية بني أعينهم أوضح من أن يغطى بأكاذيب املشايخ املستأجرين ، وإذا اعترفت الدولـة بـأن الـتفجري                      

ربر املنطقي للتفجري ، وتوجد املؤيدين وهذا ما ختشاه أشد اخلشية ، لذا جتنبت عرضهم وأظهرت     استهدف ارمني فإا تعطي امل    
جنود املرور الذين ترى الدولة أن ثيام أطهر قليالً من الطوارئ ، وأم صورم أبعد شيئًا يسريا عن صورة ارم الذي يقاتـل      

 .أولياء اهللا يف سبيل الطاغوت
 اخلَِصم املطالبة بقضيته األصلية ، بل حياول أن يثري الغبار حوهلا ويعمي العيون عنها ، ويترك املطالبة حني يتجنب اخلصم

بدية ابنه ويطالب بدية عبده ، فاعلم يقينا أن القضية األصلية عليه ال له ، وأن ابنه جمرم ال يريد من يذكره فتـدحض حجتـه                         
 على جنود الطوارئ مع أم يف أقل األحوال مستهدفون أصام ما أصاب       وينكشف أمره ، وحني تسكت احلكومة عن التباكي       

غريهم ؛ فإا تعترف جبرمية هذه الفئة وال تريد ذكرهم أو التذكري م وحتاول جهدها صرف األنظار عنهم إىل املرور أو املارة أو 
 .ما شاء اهللا
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ليهم عمن يبيعهم دينه عندما يكون يف أحوج أحوالـه          يدل أيضا على شنشنة الطواغيت املعروفة من خت       هذا االعتراف   
إليهم ، فهم مع جنديهم ما احتاجوا إليه ، وينبذونه نبذ النواة مىت استغنوا عنه ، وقد وقع هذا يف أحداث عدة فاملصابون مـن                         

والـذين  ! نترنتجند الطاغوت يف مدامهات املدينة ، والقصيم وغريها تعالت صيحات ذويهم يطلبون العالج على صفحات اإل         
باعوا دينهم يف جازان أكلوا التراب مثن خيانتهم وترددوا مدة على أبواب آل سلول يطردون حيث جاءوا ورجعوا بأخفـاف                    

 !!حنٍني كلِّها
حني أصيب الطوارئ صار آل سلول بصنيعهم أول من أدام وأثبت التهمة واجلرمية والسمعة السيئة هلم حني جتنبـهم         

 !وحتاشى ذكرهم لئال تنكشف لعبته ولعلمه أم وجه أسود من وجوه احلكومة العميلة! يستحىي من ذكرهوأجراهم جمرى ما 
بـل  ! هم الصليبيني يف العمليات املاضـية     اعدة اجلهاد يف استهداف   االعتراف بصحة منهج جماهدي ق     : االعتراف الثاين 

 "!  العربأخرجوا املشركني من جزيرة: "واعترفوا بالداللة الواضحة حلديث 
عندما حتدث اادلون عن آل سلول يف وسائل اإلعالم عن الضربات السابقة كانوا يدندنون حول العهـد واألمـان                   
وأحكام أهل الذمة ، وحنو ذلك مما حياولون أن يلبسوه األمريكان والربيطانيني والصليبيني املقيمني يف جزيرة العرب ، وعنـدما                    

: هل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! هل هذا من قتال الصليبيني؟    : عوا عقائرهم بالصياح    جاء هذا التفجري يف الطوارئ رف     
 !كيف استهدفوا هدفًا ليس فيه أمريكان؟!! أخرجوا السعوديني من جزيرة العرب

 جزيرة  ال مل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجوا السعوديني من جزيرة العرب وال قال أخرجوا األمريكان من                  
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ، ما استثىن سعوديا وال غريه ، هذا هو اجلواب الواضح الـصريح هلـذا                    : العرب بل قال    

 .التساؤل البليد ممن طرحه
أن لو استهدفتم األمريكان ما كنـتم       : لكن طرح هذا التساؤل ويف هذا الوقت بالذات ، يدل مبفهومه داللة واضحة              

 .و استهدفتم األمريكان ما كنتم خمالفني حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال كنتم خارجني عن مدلولهخمطئني ، ول
الذي نفذ هذا التفجري أخذ على عاتقه يف بياناته حماربة املرتدين ، وهي كتائب احلرمني بارك اهللا فيهـا وسـددها يف                      

ب بيانام مل يلتفتوا إىل اآلن إىل املرتدين ، وإمنا يركزون جهودهم يف حماربة أعماهلا اجلهادية ، وااهدون من تنظيم القاعدة حس
العدو الصلييب ، واخلالف يف أي العدوين يقدم خالف يف سياسة احلرب معروف قدمي ، وهي مسألة اجتهاد ال تثريب فيها على            

 .املخالف
هل سـريجع إىل حـديث      ! ربة يف الصليبيني غدا؟   ماذا سيقول من تلفظ ذا الكالم إذا جاءت ض         : ولكنين أتساءل 

أم سيحاول جتاوزه بسرعة كما حاولت احلكومـة  ! أخرجوا املشركني من جزيرة العرب حني جيده مطابقًا متام املطابقة للعملية؟ 
 ! السلولية التكتم على استهداف قوات الطوارئ يف هذه العملية؟

يف ومههم ، هل معىن ذلـك أـم يقـرون    .." أخرجوا املشركني   "وهل معىن إنكارهم على ااهدين خمالفة حديث      
 !ااهدين حني يعملون بالصورة الواضحة من احلديث ؛ فيقاتلون األمريكان والصليبيني احملتلني لبالد احلرمني؟

، فنجد عايضا   االعتراف باجلهاد يف العراق وصحة منهج األسود الذين يقاتلون على أرض العراق              : االعتراف الثالث 
القرين ، الذي خرج يف التراجعات ليلقّن املشايخ املكرهني أن يشجبوا اجلهاد يف العراق ويقولوا إنه فتنةٌ ، وجند الربيك الـذي                      
ينافس القرين يف التزلف للطواغيت والتقرب إليهم ، والذي مل يوهن عزميته يف اادلة عن الطواغيت طرده إثر مٍة مالية مـن                      
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بل وينكران أما تكلما فيـه  ! مله ، جند هذين االثنني يف وقت واحد خيرجان ليقوال للناس إما ال يعارضان اجلهاد يف العراق ع
 !!!ما أسهل الكذب على هؤالء!! وحذّرا منه ومسياه فتنة

اق ، وذلك أحـب     على كل حاٍل ، فإن الطواغيت يتمنون لو خرج شباب اإلسالم من جزيرة العرب وقاتلوا يف العر                
إليهم من بقائهم على الساحة يف اجلزيرة يقاتلون األمريكان وعبيدهم ، وأحب إليهم من هذا ومن هذا أن يودعوهم الـسجون                

 .ليأمن األمريكان ، كما تشهد على ذلك السجون اليت غصت بااهدين
اب إىل العراق ليأمن األمريكان وعمالؤهم يف       إن حرارة نار اجلهاد اليت أحرقت العمالء جعلتهم يتمنون لو ذهب الشب           

 .اجلزيرة على األقل بدالً من يتجرعوا األمريِن يف العراق واجلزيرة
إال أن عراق اجلهاد يبقى شوكة يف حلوقهم وسؤاالً ملحا يالحقهم ، حني يطالب العقالء بالفرق بني العمليات اجلهادية 

فاع املدين العراقي التابعِني حلكومٍة عميلٍة تأمتر بأمر االحتالل ، والعمليات اجلهادية اليت رأينا             املباركة يف الشرطة العراقية بل والد     
 .واحدةً منها تستهدف الطوارئ يف بالد احلرمني

حكومة عميلة وحكومة عميلة ، وجند طاغوت وجند طاغوت ، وحمتل أمريكي وحمتل أمريكي ، ومعدن نفط ومعدن              
م وحرب على اإلسالم ، سعي يف الفساد وسعي يف الفساد ، تالعب باألعراض وتالعب باألعراض ،                 نفط ، حرب على اإلسال    

ويف املقابل جماهدون وجماهدون ، وتفجري وتفجري ، قتلى غري مستهدفني وقتلى غري مستهدفني ، مطالبة باحلفاظ علـى األمـن                
 !از هذا ، وما الذي جيوز هذا إن منع هذا؟ومطالبة باحلفاظ على األمن ، فما الفرق؟ ما الذي مينع هذا إن ج

االعتراف بااهدين يف اجلزيرة ، وبالتنظيمات اجلهادية العاملة ، فقد مكث الطواغيت فترةً مـن                : االعتراف الرابع 
ة ، مث الزمن ليست بالقصرية ينكرون وجود تنظيم جهادي لقاعدة اجلهاد ، حىت وجدوا أنفسهم مكرهني على االعتراف باحلقيق          

 .هم اليوم يعترفون بكتائب احلرمني اليت أعلنت ذه العملية عن عمليتها الرابعة على أرض احلرمني
اضطر الطواغيت بإعالمهم هذه املرة ولعلها أول مرة إىل احلديث عن تنظيم امسه كتائب احلرمني ، مث كالوها ما اعتادوا 

 أو كتائب الترهات ، أو غري ذلك ، واحملصل من كل ذلك أم اعترفـوا      كيله من التهم والشتائم ، فسموها كتائب الشيطان ،        
بوجود تنظيم جهادي ثاٍن على أرض اجلزيرة دون أن يكونوا يعلمون عنه من قبل شيئًا ، يف الوقت الذي حتدثت عنـه بعـض               

 خمتلفة عن القاعدة قبـل أن  اجلهات اخلارجية منذ أمد ، وحسب ما أذكر فقد حتدثت املعارضة السعودية عن تنظيمات جهادية           
 .تبدأ عمليات كتائب احلرمني ، ولعل األيام ترينا من ااهدين وأصحاب الغرية مزيدا ممن يتحرك لنصرة دينه

اعترافهم مبكانة ااهدين يف نفوس الناس وبصورة آل سلول الشوهاء يف نفوس الناس كما هي يف    : االعتراف اخلامس 
 .احلقيقة

 كثري من الناس ، من أهل اجلزيرة وغريها أن احلكام من آل سلول شر من وطئ احلصى ، وأم عمالء                     من املسلّم عند  
 .حىت النخاع ، وأم أرذل من تسلط على املسلمني من حكام الردة

ولكن جنود الطاغوت وعساكرهم مل تكن صورم بذلك املستوى من الوضوح نفسه ، إال أم يف الفترة األخرية وبعد 
ن تلطخت أيديهم بدماء ااهدين ، وبرز دورهم يف خدمة الصليب أخذوا يف النفوس السليمة صورة أسيادهم وعرف النـاس             أ

 .منهم ما عرف من الطواغيت من كفر وعمالٍة
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وهذا ما علمه الطواغيت فتستروا على وجود الطوارئ وأم املستهدفون من عملية الوشم ، وحجبوا صـورهم عـن                
الم ، وهذا ملا يعرفونه من أن كل منسوٍب إليهم ، وباألخص جنود الطوارئ هلم من سوء السمعة ما مينع التعاطف                     وسائل اإلع 

 .معهم ، ويكثِّر الشامت م احلامد اهللا على ما أصام
ويف الوقت نفسه علم الطواغيت أن للمجاهدين حبمد اهللا مكانة لدى ذوي الفطر السوية توجب التعـاطف معهـم                   

 .اة من يعاديهم وحيارمومعاد
ولألمرين معا ركزت العدسات والشاشات ووسائل اإلعالم املتنوعة على إظهار أن الضحايا من التفجري سواء القتلـى     
واجلرحى بعيدين عن الدولة والعمل هلا ، فبالغوا يف إظهار صور من ليسوا من موظفي الدوائر العسكرية عموما ، ومـن بـني                      

عسكرية ركزوا على موظفي املرور ، ألم يف الظاهر للناس ال دور هلم يف حرب ااهـدين ، وال يف تثبيـت   موظفي الدوائر ال 
عرش الطاغوت ، بل دورهم تنظيم حركة السري واحملافظة على املركبات والراكبني ، فاختيار الطواغيت هلؤالء اعتراف بأن من                   

 .ين مل يتعاطفوا معه ومل يأملوا ملا حيلّ بهعلم الناس وقوفه يف صف الدولة حربا على ااهد
ومع ذلك فقد كانوا أحرص على إظهار من ذهب يف التفجري ممن ليس تابعا للدولة بالكلية ، أو بعبـارة أدق ممـن ال     

رجل أمن ، اليت يطلقوا على جند الطاغوت حىت أصبحت كلمة إدانة أكثر مما هي مصدر اعتزاز كمـا                  : يصدق عليه تسمية    
يدون ، وقد أظهروا وركزوا على الضحايا من أهل البالد األخرى ممن ال حيمل البطاقة السعودية ، والضحايا من املراجعني أو                   ير

 .ااورين للمقر
بل حىت مدرسة األطفال اليت مل يصلها التفجري واليت مل يكن فيها أحد وقت التفجري كرروا ذكرها مـرات ومـرات                     

 .بطريقة مضحكة
ذا األمر يذكرين بقصة طريفة منسوبة إىل جحا ، فقد رآه أحدهم وهو يبكي بكاء مرا على بـاب داره ،           وتكرارهم هل 

جمنـون  : قـال  ! وما ضرك من سقوط الثوب؟: قال !! سقط ثويب من أعلى البيت على األرض     : ما يبكيك؟ قال    : فلما سأله   
 !!لو كنت فيه حني سقط لكنت يف عداد األموات! أنت؟

طق اجلحوي يتباكى آل سلول على طالب املدرسة االبتدائية الذين مل يكونوا موجودين وقت التفجري ، بطريقة             ذا املن 
 !!لو كانوا فيها لكانوا يف عداد األموات: 

خـدعوا مـن   : ومن مظاهر هذا االعتراف أيضا تركيزهم يف اخلطاب على من يتعاطف مع هؤالء ، فتجد عبـارات    
ستهدفون إال الصليبيني ، وحنو ذلك ، يف اعتراف صريح بوجود كم كبري من املتعاطفني مع ااهدين ،              يتعاطف معهم بأم ال ي    

وسكوم عن ذلك االعتراف قبل هذه العملية اعتراف ضمين بالعجز عن حماربة ظاهرة التعاطف مع ااهدين ، إال أم وجدوا                    
ال يوجد أي سعودي يتعاطف مع من يقومـون ـذه           : ل ذلك يقولون    فرصة أو تومهوا ذلك يف العملية األخرية ، مع أم قب          

 !!التفجريات
اعتراف من املؤسسة الدينية األجرية ، ببطالن قواعدهم املزورة اليت حتشر األمة يف العهد املكـي             :  االعتراف السادس 

 . ومقاتلة أعداء اهللا الكافرينوحترم اجلهاد يف سبيل اهللا ، وتسقط الواجب على األمة من استعادة مقدسات املسلمني
وهذا االعتراف جدير بالتأمل والوقوف طويالً عنده ، إنَّ خمالفة الفترة املكية عندهم خمالفةٌ لسرية الرسول صلى اهللا عليه 

 كـف   وسلم وجتنب هلديه وسنته ، والفترة املكية كان مأمورا فيها بكف األيدي ، وهذا ما يذهبون إليه حني يدعون األمة إىل                    
 .األيدي مقابل العدوان الصلييب واليهودي واهلندوسي إضافة إىل عدوان احلكام املرتدين
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حرب العراق املسماة حرب اخلليج الثانية ، واليت تعدوا فيهـا العهـد   : وال جند استثناءات هلذا العهد املكي إال مرتني      
هم واستعمارهم لبالد احلرمني ، وأوجبوا قتال العراق املعتدي املكي إىل عهد ما قبل اإلسالم حني جوزوا دخول الصليبيني جبيوش      

 !وحترير الكويت وكأن مل يحتلَّ من بالد املسلمني إال الكويت
هي احلرب على اإلرهاب الذي اخنرطت فيه احلكومة السعودية إىل أذنيها منذ سنني عديدة ، مث ظهرت                 : واملرة الثانية   

فغانستان مث العراق ، ومطاردة ااهدين يف أحناء العامل ، مث صارت حربا علنية على ااهدين                جبالء إبان احلرب األمريكية على أ     
 .يف بالد احلرمني يف اآلونة األخرية

أمر ويل األمر الذي جعلوه مرة خمصصا للعموم ، ومرة ناسخا للـنص             : يف هاتني احلربني صار من خمصصات العموم        
 .انعا يف كثري من األحكام الفقهيةاحملكم ، ومرات أخرى شرطًا وم

 ، وجاز لويل األمر أن يتـرخص      - مع أنه من املنكرات يف العهد املكي عندهم        –لقد جاز لويل األمر أن يعلن اجلهاد        
برخص اجلهاد ، بل مبا ال جيوز وال يشرع يف اجلهاد من االستعانة بالكفار على وجه ال جيوزه أحد ، بل من االخنراط يف صفوف 

 .لكفار عالنيةً ، والدخول يف حرب اإلرهابا
أمريكا هي العلة اليت يدور عليها احلكم وجودا وعدما ، ما أمرت به ائتمروا ، وما ت عنه اجتنبوا ، وما سكتت عنه                  

 .استفصلوا ، حىت يكون الدين كله ألمريكا ، يف دين عبيد أمريكا
اليوم حماورة الكفار املعتدين احملتلني ، ودعوم باحلكمة واملوعظة     وعندما يصرح كثري منهم بأن الواجب على املسلمني         

احلسنة ال غري ، وأن رفع السالح يف وجوههم منكر عظيم وإمثٌ وفساد يف األرض ، جندهم بوجوٍه أوسع من القواعد األمريكية                      
 وجدمت السيف بعد أن دفنتموه السنني الطوال عجبا ، أين.. يف بالد احلرمني ينادون بقتال ااهدين وبأن ال حل هلم إال السيف  

 !!!، وحرمتم البحث عنه أو التفكري يف ذلك ، فضالً عن الوصول إليه وانتضائه؟
 "يقتلون أهل اإلسالم ، ويدعون أهل األوثان: "لقد قاهلا من أُويت جوامع الكلم صلى اهللا عليه وسلم 

نايف بن ممدوح بن عبد ) املدخلية(لكبار وهو أيضا أحد أعضاء احملافل والعجيب يف هذا اجلهاد أن جتد أحد السلوليني ا 
ـ   رجال األمن ، وحيلف أنه يتمنى أن يقف معهم ويقاتل اإلرهابيني يف صفِّهم ، ويذكِّرهم كما يذكِّرهم                 ) جهاد(العزيز يشيد ب

 يف أفغانستان وال الشيـشان وال العـراق وال          كثري غريه بفضل الشهادة يف سبيل اهللا ، هذا الفضل الذي مل يستحقه ااهدون             
 !فلسطني ، واستحقه مرتزقة آل سلول عندما قاتلوا ااهدين

ما الذي منع هذا السلويل ، وما الذي منع هؤالء املشايخ اُألجراء من اجلهاد يف سبيل آل سلول ، هل ترى أن جـاؤوا    
هل ميدان اجلهاد املزعوم بعيد عنهم !! فتولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع.. ال أجد ما أمحلكم عليه : إىل الطاغوت نايف فقال هلم 

 !! فبعدت عليهم الشقة كما بعدت على إخوام املنافقني يف غزوة العسرة
ااهدون احلق مل تبعد عليهم غزوة تبوك مع بعد الشقة ، وال اجلهاد يف البوسنة أو كابل أو غروزين أو حـىت جـزر                   

 !! ، وااهدون يف سبيل العرش السلويل بعدت عليهم شوارع مدينة الرياض وهم يف أحيائهاامللوك والفلبني
                    م الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيـعأمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوا

ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينـصروم  لئن أخرجوا * فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصركم واهللا يشهد إم لكاذبون          
  ولئن نصروهم ليولُّن األدبار مث ال ينصرون
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 أثبتت الساهدين املباركـة       نة املاضية وعرب مسرية ا
واليت سعوا فيها إىل القيام بالواجب العيين من دفع العـدو           

ري من ضالل الكثالصلييب الصائل احملتل لبالد املسلمني أثبتت 
العسكريني الذين يواجهون ااهدين وكيف خيافون علـى        
رواتبهم ووظائفهم أشد من خوفهم على ذهاب دينـهم ،          
وكأن الرزق ال يوجد إال يف هذه الوظـائف وإىل هـؤالء        

 واعلموا أن اهللا قد تكفل لعباده بالرزق اتقوا اهللا : أقول  
 زقها   وما من دابة يف األرض إال على اهللا ر          : فقال  

فتوكل على اهللا واترك هذه الوظيفة املشينة اليت لست فيها          
إال كالكلب أكرم اهللا القارئ الكرمي يف يد أعداء الدين من           

وإن كنت ال تقرأ ولست ممن يطلـع        ،  اليهود و الصليبيني    
على األخبار فاعلم أن وكالة الكوابـل اإلسـرائيلية قـد           

لي هم ممـن    صرحت بأن أحد كبار ضباط اجليش اإلسرائي      
 حيث صرح بأنه  - أهلكه اهللا    –يسيرونك وهو جملي وهبة     

طالعهم على  دف إ قد قام بعدة زيارات رمسية للسعودية       
 !! اإلرهاب على حد قولهاخلربة اإلسرائيلية يف جمال مكافحة

من أجل إسداء النصائح وإعطـاء التعليمـات        أتى  .. نعم  
 اجلهاد إذ أن    اربةيف نظرهم حمل  الناجحة ، واخلطط السليمة     

اإلسرائيليني لديهم اخلربة الكافية يف حماربـة اإلرهـابيني         
فلهم أكثر مـن مخـٍس      ) إخواننا ااهدين يف فلسطني     (

 .ومخسني سنة وهم يقاتلون املسلمني يف القدس 
 واعلم أن الذي يسيرك أيضاً االسـتخبارات األمريكيـة         

ة يونايتد  ومكتب التحقيقات الفدرايل حيث أوردت وكال     
 تـصرحياً ملـسؤولني يف اإلدارة       قبل فترة برس أنترنشيونال   

األمريكية يكشفون فيه عن التعاون بني القوات الـسعودية         
ومكتب ) السي آي إيه    (واالستخبارات األمريكية املركزية    

، ووصف مسؤول   ) ف يب آي  اإل(االستخبارات الفيدرالية   
ف بأنـه الرجـل   أمريكي بارز يف الوكالة نفسها األمري ناي 

األكثر فعالية يف التعاون مع الواليات املتحـدة ملكافحـة          
 !!اإلرهاب داخل اململكة 

هل علمت اآلن أنك أنت ومن معك وعلى رأسكم تالف          
  م منفِّذون لألوامر األمريكية؟بن عبد العزيز إمنا أنت

 !!نكم من أهل التوحيديا من تقولون إ.. ياللعار .. فياللعار 
يدعوكم إىل أن تقفوا صفاً واحداً مع اليهـود          أتوحيدكم  

والـذين مـا   !!! والنصارى يف قتال أهل التوحيد واجلهاد    
أتوكم ليقاتلوكم بل أنتم الذين تبحثون عنهم بكل ما أوتيتم 

لومـوم علـى    من قوة لتقاتلوهم ، مث إذا أثخنوا فيكم ت        
 !!دفاعهم عن أنفسهم 

 ليشك هل هـو يف      واهللا إن املرء وهو يتابع هذه األحداث      
بـادروا   : ( يقظة أم منام ، ولكن صدق رسـول اهللا          

 وميسي  كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمناًباألعمال فتناً
 يبيع دينه بعرض مـن       ويصبح كافراً   أو ميسي مؤمناً   كافراً
 .رواه مسلم  ) الدنيا

أأنت أيها املقاتل يف صف اليهود والنصارى واملرتـدين يف          
 !! هذا احلديث ؟مأمٍن من

ال شك أن من أعان هؤالء على املسلمني أنه من املرتـدين          
 .بإمجاع املسلمني 

 ـدثمع احلـ

  

  رسالة عاجلة إىل العسكريني يف بالد احلرمنيرسالة عاجلة إىل العسكريني يف بالد احلرمني
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وبكل بساطة ولتعلم فظاعة عملك ، وجـرم صـنيعك ،           
 !!فانظر إىل من يفرح ذا العمل ؟

 !!!هل يفرح ذا املؤمنون الصادقون ؟
أم أن الذين سيفرحون ذا هم اليهـود        

بلــري والنــصارى ، كبــوش وتــوين 
 !!وشارون؟

من فِرح بقتل اإلمام ااهد البطل يوسف  
 !!العيريي ؟

أفرح مبقتله املسلمون املـضطهدون يف       
أفغانستان والعراق والشيشان وغريها من     
بالد اإلسالم الذين ما فتئ هذا الشيخ يف        

 !!نصرم ونصرة قضاياهم ؟
أم أن الذي فرح به هو بوش وشـارون         

.. و.. وبـاول و  وتوين بلري ورامسفيلد    
 !!!وأتباعهم وأذنام من حكام املنطقة 

من فرح باعتقال البطل ااهـد عبـد        
الرحيم الناشري والذي سامهت السعودية 

ممثلةً بكالب مباحثها واستخباراا مع احلكومة اإلماراتية       
اللعينة يف اعتقاله وتسليمه هديةً وقُرباناً إلرضاء الواليـات         

 !!!املتحدة األمريكية 
أتعلم أن من شدة فرح الواليات املتحدة األمريكية باعتقاله         
أن قام رأس احلملة الصليبيية بوش خطيباً يف قومه خيـربهم           

هذا اخلرب مرة أخرى يف اجتمـاع       ذا االنتصار ؛ بل أعاد      
 األطلسي متبجحاً أمام احللف ذا التقـدم يف       مشال  لف  ح

قاله هو أتباع   مع العلم أن الذي قام باعت     حرب اإلرهاب ،    
اليهود والنصارى يف هذه احلرب الصليبية من املرتدين ، فلم  

 . يعتقله بوش وال استخباراته 
كما أن تالف بن عبد العزيز وابنه التالف الصغري مل يقوموا           
بالقبض عليهم وقتلهم برباعتهم وإمنا الذي قام باعتقـاهلم         

ت ومن واهلجوم عليهم والداللة عليهم وعلى أماكنهم هو أن
 .معك من كالب الدولة يف السلك العسكري 

 !!من فرح مبقتل القائد الفذّ خالد بن علي حاج ؟
، وأمحد جبارة    من فرح مبقتل ااهد البطل تركي الدندين        

 !!؟، وراجح العجمي الذين قتلوا يف بيٍت من بيوت اهللا 
من فرح مبقتل ااهـد املغـوار سـلطان         

مبقتـل الـشيخ    من فرح     و  !!القحطاين ؟ 
والشيخ إبراهيم الريس   ااهد أمحد الدخيل    

 !؟رمحهم اهللا 
من فرح مبقتل ااهدين األبطال إبـراهيم       

مـساعد  و عبد احملسن الشبانات  املزيين و   
وعبد الرمحن الـسهلي وطـالل       السبيعي

العنربي ومصطفى املباركي وأمحد الفضلي     
  !؟، وخالد السبيت وخالد القرشي 

ل هؤالء ااهدين وغريهم يف     من فرح مبقت  
 !!هذه املواجهات اليت تشنوا ضدهم ؟

من فرح باعتقال املئات من شباب اإلسالم       
 !!وأسوده ؟

إن مل تكن تعلم عظيم فرح النصارى ذه        
األعمال اليت تقوم ا أنت ومن معك يف هذا القطاع فامسع           

حيفة صهريالدو مونيوز لتشيلي ه السفري األمريكي بالملا يقول
مـن  (عـود   أنين  إ: ( م  ١٢/١٢/٢٠٠٣احلياة يف تاريخ    

جيابيـة  إركز على أن أوأود ...  جيايبإ بانطباع) السعودية
الـسعوديني   وجدت( : وزاد ) راءاتجواإل االستعدادات  
عطونا معلومات مجة يف شأن ما يتخذونه       أو. صرحيني معنا 

ى اطلع عل  نهأىل  إشار  أو ) رهاباإل جراءات ملكافحة إمن  
 قوالأوليس فقط جمرد ،  ومعلومات تفصيلية تفاصيل مدونة

متهماً  ٢٦مالحقة خرية يف جراءات األمهية اإلأىل إالفتاً  ..
 صـدرا وزارة أخرية اليت حبسب القائمة األ،  رهابباإل

 .الداخلية
 هلم عالقة   ٤٠٠"ن السلطات السعودية اعتقلت     أضاف  أو

لى عالقة بـشبكة    يكن واضحاً من منهم ع     مل، "رهابباإل
مسـاء  أ لينـا إن يقدموا   أطلبت منهم    (: وقال، "القاعدة"

 ـدثمع احلـ














 



 

 ٢٣ 

. ىل الئحتنا إفراد الذين هلم عالقة بالقاعدة كي نضمهم        األ
احلاالت التحقيقـات جاريـة يف دول        ن يف بعض  إوقالوا  

ىل إبأمسائهم  مما يتطلّب االنتظار قبل تقدمي الئحة،  خرىأ
رون جبدية  م ينظ أكدوا يل   ألكنهم  . اللجنة

  ) .مساءيف تقدمي الئحة باأل
بل أشاد رأس الصليبيني وإمامهم يف هـذه        
احلرب بوش بالدور السعودي الكـبري يف       

 ) !! ااهدين ( ينيحماربة اإلرهاب
لعلماء من يفتوننا   إن قلت يل أن هناك من ا      

 :بذلك فأقول لك
اعلم أوالً أن من أهداف الصليبيني يف هذه        

العلماء السعوديني يف هذه    املرحلة استخدام   
احلرب الصليبية واسـتخدام فتـاويهم يف       
حرب ااهدين ، من حيث يشعر هـؤالء        
العلماء أو ال يشعرون ، وهذا ما صرح به         
الصليبيون بأنفسهم فهذا السفري األمريكي     

 يف نفس املصدر    هريالدو مونيوز يف تشيلي   
مفر مـن املواجهـة      ال: ( السابق يقول   
إلحلاق اهلزمية بعقيدة  عتبار رجال الدين مفتاحاًالعقائدية با

قرار املواجهة علـى   ووصف مونيوز ) القاعدة وبالقاعدة
، تتعدى الـسعودية  " مهية بالغة أ" له    (ساس عقائدي بأن  أ

ثناء زيارة سابقة لـه  أ، ندونيسياأالسلطات يف  نأىل إالفتاً 
ن العلنية لقادة الـدي    مهية املواقف أشددت على   "جلاكارتا  

 ) .  السعوديني وأثرها القوي يف عزل املتطرفني
مث اعلم أيها العسكري أن دين اإلسالم ال تقـديس فيـه            
للعلماء كما يفعل النصارى مع رهبام فـنحن نعبـد اهللا           
وحده ال شريك له ، ال نعبد هؤالء العلماء حىت نطيعهم يف         
معصية اهللا جل يف عاله ، بل اعلم أن من أطاع العلمـاء             

ألمراء يف معصية اهللا فقد أشرك كما قال اإلمام حممد بن           وا
 من باب: (   يف كتاب التوحيد – رمحه اهللا –عبد الوهاب 

لماَء أطاعراَء العرِمي ِفي واألمحلّ ما تليِل أَو اهللا أَححمـا  ت 
مراهللا ح م فَقَدذَهخا اتباباهللا دون من أَر.  
 مـن  حجـارة  معليك ترتل أَن وِشكي: (عباٍس ابن وقالَ

 وتقولونَ ،  رسولُ قالَ: أَقولُ السماِء
 بـن  أمحـد  وقال،   )روعم بكروأَب قالَ

 اإلسـناد  واعرف ٍملقو عجبت : ( حنبل
 واهللا ، سفيان رأْي ىلإ بونَذْهي وِصحته

 يخاِلفُونَ الَِّذين فَلْيحذَِر :  يقول ىلتعا
نِرِه عأَن أَم مهِصيبـةٌ  تنِفت أَو  مهـِصيبي 

ذَابع أَِليم  ، د؟ الفتنة ما ريأَت  
 ولِهق بعض رد ذاإ لَعلَّه ، كالشر: نةُالفت
ـ  شـيءٌ  قَلِْبه يف يقَع أَن  الزيـغِ  نم

ِلكهفَي.( 
 مسـع  أَنه : (  حاِتٍم بِن عِدي عن

 اتخـذُواْ  : اآلية هذه يقرأ  النيب
مهاربأَح مهانبهرا واببن أَروِن ماِهللا د 
واملَِسيح ابن ميرا مموا ودوا إال أُِمرِليعب 

 عمـا  سبحانه هو إال إله ال واِحدا إهلًا
 .  يشِركُونَ

 ألَـيس  (:  قال)  نعبدهم نالَس ناإ: هل فقلت : ( قلت 
 اُهللا حـرم  ما ويِحلُّونَ فَتحرمونه، اُهللا لّأَح ما يحرمونَ
 ) ِعبـادتهم  فَِتلْك (:  قال ) بلى : ( لتقف ) فَتحلُّونه؟

 . ) وحسنه والترمذي أمحد رواه
 يف شرحه   – رمحه اهللا    –قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن       

    على حديث عدي) :  طاعة أنَّ على دليلٌ احلديِث ويف 
 نوم ،اهللا دون من هلم عبادة اهللا معصيِة يف والرهبان اَألحبار
 أُِمروا وما :  تعاىل هوللق اُهللا؛ ِفرهيغ ال الذي األكرب كالشر
 عمـا  سـبحانه  هو ِإالَّ ِإلَـه الَّ واِحدا ِإلَـها ِليعبدوا ِإالَّ

 .  يشِركُونَ

 ـدثمع احلـ
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 اسم يذْكَِر لَم ِمما تأْكُلُوا والَ :  ىلتعا قولُه ذلك رويظه 
 أَوِليـاِئِهم  ِإلَى لَيوحونَ الشياِطني وِإنَّ لَِفسق وِإنه علَيِه اِهللا

اِدلُوكُمجِإنْ ِليو موهمتأَطَع كُمِركُونَ ِإنشلَم    . 
 ملعـد  مقلَّـدوه  من مع الناس من كثري فيه وقع قد وهذا

 .  الشرك هذا من وهو ، قلَّدملا خالف إذا الدليل ماعتباره
 لةواحلا - بالدليل األخذ أنَّ ويعتقد ذلك يف ويغل من مومنه
 هـم :  ويقول ، ةنالفت تفعظم ؛مريح أو ، يكره – هذه
ـ  ، اتهـد  إال بالدليل يأْخذ وال ، ةلباألد نام أَعلم  اورمب
 غُربة من هذا أن ريب الو ، بالدليل يعمل من بذم واتفوه

 أي الشيخ حممد    – تعاىل اهللا رمحه اشيخن قال كما اإلسالم
 وآلت ، األحوال تريفتغ: ( املسائل يف  -بن عبد الوهاب    

 هـي  الرهبان عبادة األكثر عند فصارت ، الغاية هذه إىل
 العلم هي األحبار وعبادة اليةً،و اويسمو ، األعمال أَفضل
 الصاحلني من ليس من عِبد أن إىل احلال تتغري مث ، والفقه

 طاعـة  اوأم،   ) اجلاهلني من هو من الثاين باملعىن وعِبد ،
 فقد:  هلورسو اهللا شرعه ما الف خي فيما مومتابعته األمراء
 اخللفـاءِ  بعد الوالة أكثر يف وحديثًا قدميا ىولالب هب تعم

 يستِجيبوا ملَّ فَِإن : تعاىل قال وقد را،ج موهل ، الراشدين
لَك لَما فَاعمونَ أَنِبعتي ماَءهوأَه نملُّ ون أَضِمم عبات  اهـوه 
 .   الظَّاِلِمني الْقَوم يهِدي الَ اَهللا ِإنَّ اِهللا من هدى ِبغيِر
 ما تعرف هل: (  عمر يل قال:  قال حديٍر بن زياد وعن
 ) ؟ اإلسالم يهدم

ـ  وجـدال  ، العامل زلة يهدمه : ( قال،   ال:  لتق  قافاملن
  ) . الدارمي رواه)  املُضلِّني ةماَألئ مكوح ، بالكتاب

إذاً ال طاعة هلؤالء العلماء يف معصية اهللا ، وال شـك أن    
فعلكم هذا ليس معصية فقط بل ردة عن الدين وال حول    

تعينوا الـصليبييني   وال قوة إال باهللا العلي العظيم فأنتم مل         
بكلمة بل أعنتموهم بأن قدمتم أرواحكم دون أرواحهم        

، الشريرة الكافرة اليت حتوي الغلَّ على اإلسالم واملسلمني 
ملاذا ال يأتون   ا شأنك وشأن هؤالء الصليبيني ،       إال فم  و

 !!!هم بأنفسهم ليقاتلوا ااهدين 

أم أن روحك وروح من معك يف هذا القطاع أرخـص           
أرواح الصليبيني عند طواغيت آل سلول فيـضحون      من  

 .بك دون هؤالء اليهود والنصارى 
وملاذا ال يقف من يفيت لك بقتال ااهـدين معـك يف            

حك ، وأوالده أعـز     الصف ، أم أن روحه أكرم من رو       
ملاذا ختاطر حبياتك مـن أجـل هـؤالء         ! من أوالدك ؟  
 !الصليبيني ؟

 أتعلم مصريك إن قُتلت يف صفهم ؟؟
 يبني لك بكـل  إن مل تكن تعلم فامسع إىل قول احلق      
 يا أيها الذين     : وضوح وجالء احلكم يف هذا قال       

آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليـاء         
بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم           

 ومن يتوهلم مـنكم   أفهمت هذه اآلية جيداً      الظاملني  
  .منهم فإنه 

واعلم أن العلماء قد أمجعوا على أن مـن يتـوىل اليهـود          
 : ( - رمحـه اهللا     –ول ابن تيمية    يقوالنصارى فإنه كافر    

 إىل التتار كان أحـق   - أي من املسلمني     –فمن قفز منهم    
بالقتال من كثري من التتار ، فإن التتار فيهم املكره وغـري            

بة املرتد أعظم مـن     املكره ، وقد استقرت السنة بأن عقو      
 ٢.) بة الكافر األصلي من وجوه متعددةعقو

 إنه سبحانه قد حكم،      : (- رمحه اهللا    –ويقول ابن القيم    
وال أحسن من حكمه أن من توىل اليهود والنصارى فهـو           

 فـإذا كـان        ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم         منهم  
وذكر  ٣ .)ن كان هلم حكمهم     منهم بنص القرآ  أولياؤهم  

 مظاهرة الكفار   - رمحه اهللا    -الشيخ حممد بن عبد الوهاب      
 النـاقض   : (لمني ضمن نواقض اإلسالم ، فقـال      ضد املس 
مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني، والدليل : الثامن

ه ال يهِدي ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّ   :قوله تعاىل 

                                                
، ٥٠٧، وخمتصر الفتاوى املصرية ص ٥٣٤، ٥٣١، ٢٨/٥٣٠جمموع الفتاوى  - ٢

٥٠٨.  
 .١/٦٧أحكام أهل الذمة  -  ٣

 ـدثمع احلـ
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   الظَّاِلِمني مالْقَو (. ويقول الشيخ عبد اهللا بـن عبـد         ٤ 
 : - رمحـه اهللا     -للطيف آل الـشيخ     ا
التويل كفر يخرج من امللَّـة ، وهـو         (

م وإعانتهم باملال والبـدن     كالذب عنه 
 ٥.)والرأي

 !!!أتعلم ما معىن كفر وكافر ؟
ليس معناها قطع معاش ، أو تأخر ترقية ، 

 !!!نزول فقر يف الدنيا أو 
معناها أن اجلنة على الكافر حرام ومآله       
يف اآلخرة اخللود يف النار أبد اآلبـدين        

 .ودهر الداهرين 
! أعلمت اآلن خطورة موقفـك هـذا ؟   

أعلمت اآلن حجم املصيبة يوم أن تقف       
يف الصف ضد ااهدين الذين تركـوا       
أهلهم وأمواهلم لنصرة املستضعفني مـن      

 !!!وقتال الصليبيني املسلمني 
ال تظن أن تويل املشركني واليهود والنصارى الذي يـؤدي   
إىل الكفر يستلزم أن يقف اجلندي األمريكـي معـك يف           

وإمنا جمرد عملـك إن كـان نـصرة          ...أبداً    !!الصف  
للصليبيني ضد املسلمني فهو ردة عن الدين بإمجاع املسلمني     

 ...الصليبينيلديار بينك وبني هؤالء ، وإن تباعدت ا
ولكي تعلم جبالء كيف أن هذا العمل نصرة للصليبيني امسع         
هلذه القصة ألحد زمالئك يف إحدى هذه القطاعات ممـن          
تاب إىل اهللا وترك الوظيفة حفاظاً على دينه حنسبه كذلك          

 : أحداً يقول اهللا وال نزكي على 
 -....انطلقنا كالعادة بعد ورود أوامر لنا بـالتحرك إىل      ( 
 - حفظه اهللالقطاع الذي يعمل فيهحتفظ باسم الشخص واأ

وكنت برفقة الضابط املكلف ذه املهمة وبعدما محي : قال 

                                                
 .٣٨ جمموعة التوحيد ص -  ٤
 .٧/٢٠١ الدرر السنية -  ٥

 واحتدم القتال فترةً مـن الـزمن        الوطيس وتقابل الصفان  
 وكنا بعيدين   نيتوقفت الرمايات بني اجلانب   

  يف هذه األثناء    وردنا  ، نوعاً ما عن املكان   
قد هربوا وبقي   ) هدين  اا( أن اإلرهابيني   

 .أحدهم ملقى على األرض وقد قتل 
تقدم هذا الضابط وأنا جبواره إىل مكـان        
      القتيل فإذا املنظر العجيب والرهيب شاب
يف مقتبل العمر ملقى على األرض وتعلـوه     
اهليبة والرهبة وهو مبتسم كأنه قد مسع للتو        

، ما يضحكه وجبانبه سالحه الكالشنكوف   
وقد سبقه   -ابط ارم عنده    أتى هذا الض  ف

:  فقال له -إىل املكان أحد ضباط املباحث    
 ؟هل هذا من التسعة عشر

ال ، ولكنه مطلوب    : قال ضابط املباحث    
 !!من أمريكا 

انت كلمات ك ..)  مطلوب من أمريكا   ( 
  ..كالصاعقة 
أننا من جنود أمريكا الـصليبية العـدو األول         : يعين هذا   
 .للمسلمني 

إا ، ال اهللا ، احلمد هللا أن اهللا مل ميتين يف هذه الواقعة ال إله إ
أحقاً كفر وردة   ،  إا الكفر والردة    ،  إعانة واضحة صرحية    

 !!معناها خلود يف النار ، وحرمانٌ من جنات النعيم  !!!
يصبح الرجل فيها مسلماً     : ( ... لقد صدق رسول اهللا     

  ) !!!وميسي كافراً يبيع دينه بعرٍض من الدنيا
 أأبيع جنةً عرضـها      !!أأبيع آخريت من أجل هذه الوظيفة       

 ...ال واهللا  !!وات واألرض من أجل عيون الصليبيني االسم
أأبيع آخريت وخلود يف النار أبد اآلبدين ودهر الداهرين من          

 ...ال واهللا   !!!أجل آل سلول 
  !!!مالنا وهلؤالء اليهود والنـصارى      أحقاً هذا ما حصل ،      

 !!!مالنا وإلخوان القردة واخلنازير 

















 

 ـدثمع احلـ



 

 ٢٦ 

ألن طواغيت آل سلول ناصروهم وباعوا دينهم من أجـل   أ
هؤالء الصليبيني ليبقوهم على ملكهم أبيع أنا أعز ما أملك          

مايل ، ما يل وآلل سلول ...ديين ... ديين  !!يف هذه الدنيا   
 ..)وألف ال  ..ال..ال !!أأبيع ديين من أجلهم ، ومللكهم 
،   ما حصل ورب الكعبة يف أرض جزيرة حممٍد          نعم هذا 

ـ   هذا ما حصل يف هذه األرض اليت جش فيهـا رسـولنا   ي
 اجليوش وعقد األلوية من أجل قتـال هـؤالء          احلبيب  

 !!!اليهود والنصارى 
هذا ما حصل يف هذه األرض اليت أمرنا رسـولنا وحبيبنـا    

 يف آخر حياته وهو يف مرض موتـه وينـازع           وقدوتنا  
اته يقول موصياً املسلمني من بعده بإخراج املشركني        سكر

 !!من جزيرة العرب 
 رضي اهللا عنهما  –بن عباس   اقال  : عن سعيد بن جبري قال      

 دمعـه   يوم اخلميس وما يوم اخلميس مث بكى حىت بلَّ         : –
  :قـال ؟  بن عباس وما يوم اخلميس      ايا  :  فقلت    ، احلصى

اته بأيب هـو     وذكر قصة وف   –  وجعه تد برسول اهللا    اش
 دعوين فالذي أنا فيه      : ( قال -  إىل أن قال      وأمي  

 أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    خري أوصيكم بثالث    
 وسكت عن    : قال  )وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم     

 .رواه اإلمام مسلم  . الثالثة أو قال فأنسيتها
الـدين  اليوم ويف نفس األرض يقاتل فئام من املنتسبني هلذا         

 من يقاتل اليهود والنصارى امتثاالً لوصية نبيهم وحبيبهم 
مباذا تقابـل   !!يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك         !!

 !!ربك يا هذا ؟
 يف السعي إلخـراج     تقابله وأنت مل تنفِّذ وصية احلبيب       

 ومـا آتـاكم     اليهود والنصارى الذي أمرك اهللا باتباعه       
تقاتل من يسعى جاهداً لتنفيـذ      بل و  ،   الرسول فخذوه   

هذه الوصية النبوية العظيمة اليت هي من آخر وصاياه بـأيب      
 . هو وأمي 

وخالصة حالك يا من تقاتل يف سبيل آل سعود أنك تصلى      
بنار احلرب مع ااهدين ومن تقاتل من أجلـهم مـن آل            
سعود يف هلوهم وسكرم يعمهون ، ويف قصورهم هانئون         

 يلعبون ، ويف ملذام ومخورهم وشهوام       ، وبني أوالدهم  
 !!!!!وغيهم سادرون 

أما أنت فتصلى اللهيب األمحر ، وترى املوت أمامك يتكرر  
 ، وأبناؤك وزوجتك ينتظرون أن يفجعهم خرب موتـك ،         

وبعد هـذا كلـه     وكذا أمك وأبوك وإخوانك وأهلك ،       
 !!خيدعونك بأنك حامي محى آل سعود 

رفاً فلمـاذا ال    ية محى آل سعود ش     محا تفيا عجباً إذا كان   
 !ل سعود ؟يقوم ا أفراد آ

فإنه مل يشارك يف مجيع هذه املدامهات أي فرٍد من آل سعود 
 !!رغم أن القتال يف سبيلهم ؟

 وإذا تكون كريهة أُدعى هلا       
 وإذا يحاس احليس يدعى قنرب
 ملاذا ال يكون الذين يأكلون املاليني من أموال املسلمني هم         

ويكون الذين تثقـل الـديون       الذين يصلون نار احلرب ؟    
 !كواهلهم يف منأى عنها

 !!باختصار ملاذا يشقى العبيد لينعم السادة ؟
جتد أم مجيعاً حيملون    من ااهدين   انظر إىل الصف املقابل     

 .السالح وخيوضون املعارك سواء فيهم القائد وغريه 
عاً املوت يف سبيل ألم واثقون بصحة منهجهم ويتمنون مجي

اهللا وال يعاملون الناس على أم عبيد هلم كما يفعـل آل            
 . سعود 

وأخرياً تب إىل اهللا أيها العسكري قبل فوات األوان ، فاليوم 
، عملٌ وال حساب وغداً يف اآلخرة احلساب واجلنة أو النار    

تب إىل اهللا إين أعظك أن تكون من اجلاهلني ، وال جتعـل            
قتالً يف سبيل الطواغيت مـن آل سـلول أو          خامتة عمرك   

 . إين أعظك أن تكون من اجلاهلني .. أسيادهم األمريكان 
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 ٢٧ 

عاهدوا اهللا عليه ، رجالٌ غرباء ال        يف يوم اخلميس  الثالث من شهر ربيع األول ودع هذه احلياة الدنيا رجالٌ صدقوا ما                 
و ذلك اهلدف السامي اخلالد وهو أن تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين              تعرفهم أمتهم ، قد قدموا رؤوسهم قرابني فداء حن        

 .حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم  .. بدلوا تبديالً كفروا السفلى وما
عزموا علـى  طالل عنربي ، خالد القرشي ، مصطفى مباركي ، أمحد الفضلي ، قتل الكرام األجماد الذين : قُتل يف جدة إخواننا    

ألراضي املباركة اليت مشى يف ربوعها حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وانطلق منها نور اإلسالم ليعم العـامل مث     ا تطهري تلك 
 ..!خلف من بعدهم خلف يسمحون للشرك واملشركني بالتربع واملقام يف تلك الديار 
ريك له فتقطعت نفوسهم حسرات وتأملوا أشد       إم شباب ما ارتضوا غري اهللا رباً ، عرفوا معىن التوحيد اخلالص هللا وحده ال ش               

 ..األمل حينما رأوا الرافضة املشركني يعلنون بشركهم حول قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أما فيكم غرية يا مسلمون ؟ أما فيكم محية على نبيكم يؤذى يف قربه وأنتم متنعمون مهتنئـون علـى الفـرش    .. ال إله إال اهللا   

 .. من أمثال هذه األرجاس أردوا تطهري هذه البقاع املقدسةفاعلموا أن إخوانكم األحرار قد والرياش ؟ أال 
 وبني مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وفيها – وهي له أقرب –إن مدينة جدة الساحلية تقع بني بيت اهللا احلرام يف مكة 

أيسمى من ذهـب    : بحان اهللا كيف انقلبت املفاهيم وارتكست       لألسف جممعات لألمريكان وقواعد هلم وقنصلية أيضاً ، فيا س         
يسمى من يدافع عن الشرك واملشركني وحيمي من        اً جمرماً ؟ ويف املقابل      لتطهري هذه املناطق من رجس الصليبيني وأذنام إرهابي       

م ويذود عنها بروحه ويقاتل      مستوطنات األمريكان الصليبيني وقنصليتهم ومقرا     ييؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيم       
 !من حاول االقتراب منها وتنفيذ وصية نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ يسمى جماهداً شهيداً ؟

ي من يشاء أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرآه حسنا فَِإنَّ اللَّه يِضلُّ من يشاء ويهِد : مالكم كيف حتكمون ؟ قال اهللا تعاىل .. ياقوم 
  .  فَلَا تذْهب نفْسك علَيِهم حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يصنعونَ

إن مقتل هؤالء اإلخوة ااهدون هو عالمة فاصلة بني أهل اإلميان وأهل النفاق واجلهل ، فقد اشرأبت كثري من األعناق ملقتلهم                     
 الطاغوت استحوذ عليهم    ماء الزكية الطاهرة ، وأولئك قوم      بعض املنافقون بإراقة الد    ، وهفَت بعض النفوس ملصرعهم ، وفرح      

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقـي اهللا           : (  رسول اهللا    روي عن فأنساهم آيات اهللا وحججه ، إننا نقول هلؤالء ما          
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهـنم       ( :  تعاىل   رواه ابن ماجه ، ونذكرهم بقول اهللا       ) مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهللا      

 –ل الفاروق أبو حفٍص عمر رضي اهللا عنه مخسة نفر أو سبعة توقد قَ) خالداً فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً     
 .لقتلتهم مجيعاً لو متاأل عليه أهل صنعاء :  برجٍل واحد قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر –كما يف موطأ اإلمام مالك 
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 ٢٨ 

أين هؤالء اخلونة الذين يتباكون على أرواح األبرياء عند كل عملية للمجاهدين ويظهرون الويل والثبور وعظائم األمور إذا قُِتل                   
  الذين نسأل اهللا أن يتغمدهم برمحته إذا كانوا مسلمني ، وياليتهم مسعوا حتذيرات ااهدين باالبتعاد عن جتمعات–بعض املدنيني 

 أين هؤالء من أولئك الفتية الربرة الذين قُِتلوا غدراً يف مدينة جدة ؟ أليسوا يف أقل األحوال مـسلمني ؟ أم أنكـم                –الصليبيني  
 حكمتم عليهم حبكم طاغيتكم اللعني نايف وأعوانه وأخذمت عنهم ما أخربكم به وتركتم ما سوى ذلك ؟ 

رض احلجاز لينذر بعقوبة من اهللا عز وجل ، إذ كيف يسكت أهل احلجاز             إن ما حيدث يف أرض اجلزيرة وما حدث مؤخراً يف أ          
مث أخذ يستهزئ برسولنا صلى اهللا عليه ،  مثانني كيالً فقط  اقترب من بيت اهللا احلرام قدر)كلينتون  ( عن كلٍب من كالب الروم

مث ال جيد منكم يا أهل احلجاز        نات النيب   وسائر أمهات املؤمنني وب   وسلم ويسخر بالطاهرة املطهرة أم املؤمنني بنت الصديق         
من يرضي اهللا عز وجل بإراقة دم هذا الكلب والتقرب إىل اهللا بالدفاع عن حرمات رسول اهللا ؟ ويف املقابل ملا أتى أسود اإلسالم 

يه ودينه وأرضه أن يطأها وأرادوا تطهري احلجاز من مثل هذه الدناسات أريقت دماؤهم ومل يقم معهم من حترق قلبه غرية على نب
 ..العلوج ويسرحون فيها وميرحون 

ولكن حبسب هؤالء األبطال األماجد رقام اليت قدموها لرم عز وجل يطلبون ما عنده ويتقربون له بإراقة دماءهم علـها أن                     
 !!تغسل بعض فضائح بين قومهم 
    ارة ن على أرض املعركة وقد سالت دماؤ وحكأين بأولئك األسود وهم مطريبتسمون كعادة الشهداء ، وكيف ال ؛ هم غزيرةً مو

ال جتـف   : "  ذكر الشهداء عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال            :عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         يبتسمون ،   
 واحدة منهما حلة خري األرض من دم الشهيد حىت تبتدره زوجتاه كأما ظئران أضلتا فصيليهما يف براح من األرض ويف يد كل    

  . أال يا ضيعة الغافلني املفرطني  عنه ؟أرأيتم أيها القاعدون ؟ أرأيتم ما تبخلون بأنفسكم " ٦من الدنيا وما فيها
ل وعال وال نزكي على اهللا أحدا ، ومـا  جإننا فرحنا واستبشرنا ألننا حنسب إخواننا واهللا حسيبهم من أفضل الشهداء عند رم  

 .. الرفقة والصحبة ذهاب دور ودمعات العيون إال نفثات املشتاقني للقاء األحبة ، املغبونني بعد حشرجات الص
 

 وتفقدهم عيين وهـم يف سـوادها      
 ومـن عجــٍب أين أحــن إلــيهم 

 

 ويشتاقهم قليب وهـم بـني أضـلعي        
 !!وأسأل عنهم من لقيت وهم معـي        

   
 .. ما زالوا يف قلوبنا .. مازالوا معنا .. نعم 
 ..د امتطوا رواحلهم يف القافلة وق

 .. تلك القافلة اليت مازالت متضي يف صحراء اجلزيرة ، حتيي القلوب ، وجتدد عزم الشباب على الثأر 
لقد قاهلا أحد هؤالء الراحلني العظماء ، قاهلا وألقاها أمانةً يف أعماقنا ، ولن نقعد عنها بإذن اهللا ربنا حىت تسيل                     .. نعم  .. الثأر  
 .. ء وتبلغ كلمةُ اِهللا اجلوزاء الدما

 ...سيصيبهم قتلٌ وحرق ... قسماً إذا حضر الوغى ... والكفر عربد واسترق ... الثأر إن الثأر حق 
 يف إثر أسٍد تنطلق ... أسد مضت ، أسد غدت ... هام هناك ستنفلق ... يوم الكريهة يومنا 

 ...ويف اخلتام 

                                                
 رواه ابن ماجة  ٦



 

 ٢٩ 

  أعـنيت  يـثين أودعكم والشوق   
 

ــيم ويل   ــع وخم ــاكم مرب  حبم
 

 

 .. وداعاً يا شهداء 
 .. ونعاهد اهللا أننا لن ننساكم ، وسنمضي على دربكم حىت يأذن اهللا بإحدى احلسنيني 

  ..أو الشهادة  .. النصر 
دافع بعد كتابة هذا املقال وقعت عملية ينبع املباركة ، وقتل أسود اإلسالم األربعة بعض العلوج األمريكان ومن ي       : تنويه

عنهم من العربان ، وإنَّ يف هذا احلدث لداللة ظاهرة على حترك شباب اإلسالم لطرد احملتل الصلييب يف جزيرة العـرب ،       
وأيضاً هو مؤشر خطري على األمريكان وأذنام يفيد بأن شباب جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم لن يرضوا بأن تتكرر                    

شات التلفزة األمريكية إلخواننا يف سجن أيب غريب ، وأم يفضلون املوت علـى              تلك املشاهد املؤملة اليت عرضتها شا     
 رؤية مثل هذه املشاهد جمدداً ، ومادام اإلنسان ال ميوت إال مرة فلم ال تكون يف سبيل إعالء كلمة اهللا ؟

  

 
  
  

  رسالة إىل مغرترسالة إىل مغرت
  

  شعر أسامة بن عبدالعزيز الخالديشعر أسامة بن عبدالعزيز الخالدي
    

ــها    ــدنيا وزينت ــذه ال ــاً ه ــا طالب  ي
ــه     ــال جيمع ــره يف امل ــاً عم  ومفني
ـــانيٍة  ــاء ف ـــى نعم ـــركنن إل  ال ت

ــا مــسكني إن هلــاا  رفــق بنفــسك ي
ــت    ــا فتك ــاً طامل ــدعنك دني  ال خت

ــو ب ــك ل ــصر فإن ــهالِّأق ــت غايت  غ
 يوماً تفارق مـا عمـرت عـن أسـٍف          
 هنــاك يرجــع عنــك املــال منكــسراً 
 اعمـل جلنـة خلـد فـاز ساكنــها      

 ــو م ــدار ل ــذه ال ــتكْلِّفه ــاً ا ه  زمن
 

ــب     ــد والتع ــسه بالك ــاتالً نف  وق
 وحـوله صـرر األمــوال والـذهب     
ــرب  ــوطن األوصــاب والك ــا م فإ 
 يوماً تزول فلـن تنجـو مـن العطـب         
 غدراً بغـريك يف مـاٍض مـن احلقـب         
 يومــاً تــصري إىل األجــداث والتــرب
إلــى حمـٍل وضـيٍع مقـفٍر خـرب     

 قــرب وال ينجيــك إال ســالف ال 
 لقـى مـع احلطـب   واحذر لنفسك أن ت 

 تنسيكها لفحـة مـن ألـسن اللـهب         
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 وقفات أخرى مـع المواجهـات التـي    ثالث سبق في العدد الماضي ثالث وقفات مع المواجهات وفي هذا العدد            
تحصل بين المجاهدين وبين جنود الطاغوت في بالد الحرمين بنظرة موضوعية شرعية ، تعطي للعاقل فرصـة للنظـر      

 .يار أي الفريقين أحق بالهدى والصواب وأيهما معسكر اإليمان ومعسكر البغي والطغيان والتأمل واخت
 :الوقفة الرابعة

 - من أجل حطـاٍم مـن الـدنيا      -نقول لكل من استعد     
 :لإلبالغ عن أحٍد من أولئك ااهدين

 سنة اهللا ال تتغير وال تتبدل نَّإاستعد لعذاب اهللا ونقمته ، إذ 
 الظاملني معلومة ، إا اهلالك والدمار وذهـاب         ، وسنته يف  

 .األمن واملال 
فإن كُنتم أيها املسلمون تريدون ألنفسكم األمن والسالمة        
يف الدنيا واآلخرة فتوبوا إىل اهللا توبةً نصوحاً ، وارجعوا إىل           
اهللا بصدق ، ونابذوا اليهود والنصارى واملرتدين ، وانصروا      

 .إخوانكم ااهدين 
اهدين إما خوفاً           أما إن أبيتم إال الوقوف مع أمريكا ضد ا

طلباً لرضاها فاعلموا أنكم قـد خـسرمت الـدنيا           منها أو 
 .واآلخرة 

أما خسارتكم لآلخرة فألنكم قد وقعتم يف نـاقٍض مـن           
مظـاهرة  : م اليت أمجع عليها أهل العلم وهو  نواقض اإلسال 

دينه بعـرٍض  املشركني على املسلمني ، ويا حسرة من باع       
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ        : من الدنيا زائل ، قال اهللا       

تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض ومـن   
 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتي   

فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفـيِهم يقُولُـونَ          

نخشى أَن تِصيبنا دآِئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمـٍر        
اِدِمنين فُِسِهمواْ ِفي أَنرا أَسلَى مواْ عِبحصِعنِدِه فَي نم .  

يوية فاعلموا أنَّ هـذا العـدو الـذي         وأما خسارتكم الدن  
تستجلبون عطفه ورمحته ال يكـن لكـم واهللا إال احلقـد       
والكراهية حىت ولو ضحيتم بكل ما متلكون من أجله ، فاهللا    
أعلم م وقد أخرب عن الغاية اليت تنتهي عندها كراهيتهم لنا   

 ولَن ترضى عنك الْيهود  - :      –وهي كما قال اهللا     
والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللِّه هو الْهدى           
           ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اءكالَِّذي ج دعم باءهوأَه تعبلَِئِن اتو

فمهما قدمتم هلم من قرابني لتنالوا        اللِّه ِمن وِلي والَ نِصريٍ    
فواهللا لن تنالوا إال اخلزي والعار ، والعيب        شيئاً من دنياهم    

انظروا ماذا فعلوا بشاه  :والشنار ، فهذا التاريخ بني أيديكم 
إيران بعد انقالب الثورة عليه مع ِعظم القرابني اليت قدمها          
للواليات املتحدة األمريكية حىت أصبحت إيران كالواليـة        

 مع صداقته   من والياا ، هل استقبلوه بعد طرده من إيران        
 !!احلميمة هلم ؟

 ..والوقائع التارخيية القدمية واحلديثة يف هذا كثرية جداً 
  : الوقفة اخلامسة

املالحظ يف هذه املواجهات هو الروح املعنوية العالية لدى         
 على ذلك من البسالة العظيمة اليت أثبتها        ااهدين وال أدلَّ  

 شئتم من شـارك  الواقع ، وأثبتتها املواجهات ، واسألوا إن    
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 ـدثمع احلـ
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الـذين رضـوا    ( يف هذه املواجهات من جنود الطواغيت       
جتـد  ) ألنفسهم أن يكونوا عوناً للصليبيني على ااهدين        

العجب العجاب من القصص املُذهلة والـيت ال ميكـن أن           
 . عالية  معنويٍةحتصل إال ملن يتحلى بروٍح

فهذه مواجهة السويدي األخرية خري شاهٍد على ذلك خيرج        
 تقبلهما اهللا   –عبد اإلله العتييب وعامر الشهري      / الشهيدان  

 من املرتل وإخواما بدون أي غطاٍء أو ساتٍر حيـصدون           -
جنود الطاغوت حصداً بكل بسالٍة وشجاعٍة لو كانت تباع     

 شـجاعة هـؤالء   والشتراها ابن سعود جلنوده اخلونـة ،        
 :لشاعر  األبطال األحرار الذين يصدق فيهم قول اااهدين

 ن الظالم م      ـرهبان ليٍل إذا ج
 ه يف اخلد أجراهــم عابٍد دمعك

 وأُسد غاٍب إذا نادى اجلهاد م 
 وت يستجدون لُقياهـهبوا إىل امل

روح املتدنية لدى جنود الطاغوت      جتد ال   اآلخر ويف املقابل 
 ودين ؛   نه ما شارك يف هذه املواجهات عن عقيدةٍ       أل وذلك
م أن الذين يقاتلوم هم ممن ارتقـى ذروة سـنام           بل يعل 

 يف أفغانستان وغريها يوم أن      اإلسالم ، وممن نصر املسلمني    
م أكثر املسلمني وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي            خذهل

العظيم ؛ ولكن هو حب املال واخلوف علـى الوظيفـة ،            
وحىت يسلم من تأنيب الضمري ، ووخز اخلاطر يذهب ألحد 

سوء ممن هو على شاكلته يف اخلوف على الوظيفة         علماء ال 
 وكأا من املسائل اخلالفية     –والراتب ليستفتيه يف املسألة     

  !!-الغامضة 
ولكن شتان بني إقدام من يطلب الشهادة يف سبيل اهللا ان شت

 !!!، وبني من يطلب الدنيا ويهاب ذكر املوت 
 يف  ومن ذلك ما ذكره أحد ااهـدين الـذين شـاركوا          

حيث كان من املوافقات العجيبـة أن        مواجهات الشرائع 
يلتقي بصديٍق له مل يره منذ ست سنوات وكان من ضمن           

 وقال له بعد أن سأله األخ عـن         الفرقة اليت قامت باملدامهة   
أولئك رجالٌ ذهبوا إىل أفغانـستان      : ( سبب قتاهلم هلؤالء    

عادوا ورأوا وطبقوا شرع اهللا وأخذوا العقيدة بقوة ، فعندما 
فقال له األخ   !! ) األمريكان حاربوهم فحاربتهم احلكومة     

: فقـال لـه   ) نعم : ( إذاً هم على حق ؟ ، قال   : ااهد  
 !!! ) .اهللا يغفر لنا : ( وأنتم ، فقال 

وكذلك ما حصل يف مدامهة مرتل ااهد خالـد الفـراج           
حيث قتل ااهدون أغلب من واجهوهم وأصابوا ثالثـةً         

هم ، وصب هؤالء املباحث اخلبثاء جام غضبهم على والد من
األخ خالد الشيخ محود الفراج تقبله اهللا يف الشهداء وأسكنه 

 –الفردوس األعلى من اجلنة حيث كان أعزل من السالح          
وهذا ديدم يف أم ال يستأسدون إال على اخلـايل مـن            

  .  ، مث قاموا باعتقال والدة ااهد وزوجته-السالح 
 :الوقفة السادسة 

أثبتت املواجهات التعاطف العجيب مع ااهدين من قبـل         
طائفة من املسلمني فما أن يـسمع املـسلمون طلقـات           
الرصاص وأصوات الطائرات فوقهم إال وجتـد األكثـرين         
يلهجون بالدعاء للمجاهدين يف املساجد واألسواق وعـرب        

 .الشبكات العنكبوتية 
 خروج مجاعة كاملة بسبب أفعـال        على ذلك من   وال أدلَّ 

هؤالء الرعناء أخذت على عاتقها مشكورة تصفية كل من         
يقف حجر عثرة يف طريق ااهدين ووفَّت مبا تعهدت بـه        

فقد بينوا بكل وضوٍح يف أول      ) كتائب احلرمني   ( حقاً إا   
وا هذه الكتائـب إال نـصرةً       وأنشأبيان هلم بأم ما قاموا      
 انشغلوا بالترتيب للعمليات ضد اليهود للمجاهدين الذين قد

والنصارى يف جزيرة العرب ، وقد استهدفوا أكثـر مـن           
ضابط يف املباحث العامة وكان أحدهم وهو أوهلـم مـن           
جالوزة وزارة الداخلية برتبة لواء بل هو العقل املدبر لوزارة 

 قرأت تـصرحياً ألحـد املـسؤولني        مدةالداخلية ، وقبل    
ر امسه بأن هذا اللواء كان هـو املنـسق          األمريكان مل يذك  

األمين بني السعودية والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف          
 .مكافحة اإلرهاب 

 ـدثمع احلـ
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  ::الصادع باحلق الصادع باحلق                                                       
  محود بن عقالء الشعيبي     

  رمحه اهللارمحه اهللا                                                                
  

 ...  قلوب املوحدين ، وأفئدة ااهدينرمز عزة ، وشاهد كرامة لن تنساه    
كان هذا العامل مثاال حيا للعامل الرباين الذي طاملا مسعنا عنه يف التأريخ ، وقرأنا عنه يف بطون الكتب ، مث هو يتجسد أمامنا يف 

 .  حياة ذلك العلم الشامخ
 هـ١٣٤٦من قرى القصيم يف جند سنة ) الشقة (  يف عبد اهللا  أبوالشيخولد 
 ..  اش يف بيت دين وكرم ، ويرجع نسبه إىل بين خالد القبيلة العربية املعروفةوع

وبدأ حياته بالعلم فدخل الكتاب حني بلغ السادسة من عمره فتعلم القراءة والكتابة واحلساب ، مث انتقل إىل قراءة القرآن وحفظه 
ري ففقد بصره حني بلغ السابعة فلم يثنه ذلك عن مواصلة  بن مبارك العمري ، وابتاله اهللا مبرض اجلدعبد اهللاعلى يد الشيخ 

 . طلب العلم حىت استطاع حفظ القرآن كامال عند بلوغه الثالثة عشرة من عمره
كان ألبيه دور كبري يف تربيته حيث كان يدفعه إىل العلم وحيثه عليه ، كما كان يعلمه من أمر الدنيا ما حيتاج إليه فاستفاد شيخنا 

 . جمال الزراعة والسقي والفالحةمن أبيه يف 
وملا بلغ شيخنا العشرين من عمره أرسله أبوه إىل الرياض ليواصل طلب العلم ، وكانت الرياض حمطته اليت استفاد منها كثريا 

 . ينوخترج منها عاملا يشار إليه بالبنان ليهيأه اهللا ليوٍم عظيم كان فيه شيخنا اإلمام القدوة الذي رفع اهللا به منار الد
 فعبد اللطيالشيخ : يف الرياض الزم الشيخ حلق العلم ودروس املساجد على يد أكرب علماء جند يف ذاك الزمن فكان من مشاخيه 

بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا و الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا والشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا وقد الزم األخريين 
فاد منهما كثريا ، وعلى أيديهم حفظ كثريا من املتون وفهمها وأتقنها كاآلجرومية واألصول الثالثة والرحبية مالزمة طويلة واست

يف الفرائض والقواعد األربعة ، وألفية ابن مالك يف النحو وزاد املستقنع يف الفقه احلنبلي كما درس عليهم زاد املستقنع وكتاب 
اإلسالم واألربعني النووية وألفية ابن مالك وبلوغ املرام والطحاوية والدرة املضيئة التوحيد وكشف الشبهات والواسطية لشيخ 

للسفاريين واحلموية البن تيمية وسلم األخضري يف املنطق وروضة الناظر يف األصول ، هذا كله غري القراءة يف املطوالت اليت 
نون كثرية كالعقيدة والتفسري والفقه واحلديث وأصول الفقه كان حيضرها الشيخ واستفاد منها ، وقد أخذ من هؤالء العلماء يف ف

 . واللغة
 هـ درس فيه الشيخ مث التحق بكلية الشريعة وكان من مشاخيه فيهما الشيخ عبدالعزيز بن باز١٣٧١وملا فتح املعهد العلمي سنة      
والشيخ سعود ،  عبدالعزيز الرشيد يف الفقه والشيخ ، يف احلديث أيضا  والشيخ عبدالرمحن اإلفريقي، درسه يف التوحيد واحلديث

ومن أهل مصر   ، واألستاذ محد اجلاسر يف اإلنشاء واإلمالء       ، والشيخ عبداهللا اخلليفي    ، والشيخ إبراهيم بن سليمان     ، بن رشود   

  ::الصادع باحلق الصادع باحلق  ٣
محود بن عقالء محود بن عقالء 
  الشعيبيالشعيبي
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اهللا يف النحو والبالغة منهم الشيخ يوسف عمر حسنني والشيخ عبداللطيف سرحان والشيخ يوسف الضبع وغريهـم رمحهـم                   
 .مجيعا

عبـد  : كان الشيخ يتميز بالذكاء وقوة الذاكرة وحسن الفهم ، نقل عنه تلميـذه            
عريش رباط الشيخ حممد     كنت أجلس أحيانا بعد العشاء يف     :  الرمحن اجلفن قوله    

يعين ألفية ابـن مالـك يف   [ بن إبراهيم فال أقوم من مكاين حىت أي هذين املتنني           
 . ]لفقهالنحو وزاد املستقنع يف ا

وكان الشيخ ابن إبراهيم رمحه اهللا إذا انتهى من الدرس قام الطالب إىل الشيخ محود   
 وطلبوا منه أن يعيد هلم درس الشيخ - وكان منهم بعض العلماء املوجودين حاليا -

  يرفض ذلك أول األمر مث يقـوم إىل          – ميازحهم   -ابن إبراهيم فكان الشيخ محود      
 .درس الشيخ كامالركن املسجد فيعيد عليهم 

بعد خترج الشيخ من كلية الشريعة عني قاضيا يف وادي الدواسر مث ألغي ذلك التعيني 
، بشفاعة الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا ملا رأى من نفعه يف باب التدريس 

 هـ مث انتقل إىل ١٣٧٦فعني مدرسا يف املعهد العلمي ملدة سنة واحدة وذلك عام 
هـ وبقي فيها أربعني عاما يدرس فيها حىت سنة ١٣٧٧ عام الكلية بعدها

وقد درس فيها مجيع املواد ، هـ وترقى خالهلا حىت وصل إىل درجة أستاذ ١٤٠٧
اليت كانت تدرس يف املعهد والكلية كالتوحيد والفقه والفرائض واحلديث واألصول والبالغة والنحو كلها درسها وخترج على 

 . ب، وأشرف على عدد كبري من الرسائل اجلامعيةيديه عدد كبري من الطال
مل يكن هذا اجلانب هو اجلانب األبرز يف حياة الشيخ فقد مجع إىل ذلك خصاال محيدة ، ومآثر عديدة فقد كان سخيا منفقا 

عنه وتقاعس للمال ، حسن األخالق ، متواضعا ، زاهدا يف هذه الدنيا إال أن أبرز جانب متيز به الشيخ هو اجلانب الذي جنب 
أغلب علماء هذا الزمان ، فقد سد اهللا به ثغرة مل يسدها غريه ، وأظهر به للعاملني كيف تكون صورة العلماء الصادقني ، وكيف 
هو حال أهل السنة واالتباع من املصلحني ؛ فإننا يف هذه األزمان املتأخرة بلينا بسفهاء سقطاء يلبسون جلود الضأن على قلوب 

ذوا العلم مطية لتحصيل امللذات ، والتنافس يف املناصب ، والتقرب إىل السالطني املرتدين ، واحلكام اخلائنني ، السباع قد اخت
ولقد كانوا يف الزمان األول كثريا وهم يف هذا الزمان أكثر من الكثري وزادوا على ذلك سوءا إىل سوء فانتسبوا زورا وتانا إىل 

صورة اإلسالم والسنة ، ونفّروا منهما العاملني ، وجعلومها يف أعني الناس قرينة استبداد السنة ومنهاج السلف فشوهوا بذلك 
احلكام الظاملني وجشعهم وطمعهم ، ومستند عمالتهم للكافرين وخيانتهم ، حىت غابت عن أعني الناس صورة ذلك العامل الرباين 

ىت بعث اهللا الشيخ محود الشعييب رمحه اهللا ، رمحة من اهللا املهتدي دي السلف العامل بعلمه الذي يقول باحلق ويصدع به ح
باملسلمني ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن اخلري لن يزال يف هذه األمة حىت يأيت أمر اهللا ، ورغم قصر املدة اليت انتشر فيها ذكر 

يث بدأت جحافل الصليبيني يف الشيخ على مستوى العامل فإا جاءت يف مرحلة حرجة وحساسة من تأريخ العامل اإلسالمي ح
غزو بالد اإلسالم حتت اسم حرب اإلرهاب يف حرب صليبية جديدة ، وقد كانت كافية لرسم منهج ، وتأسيس مدرسة ، حتيي 

 . يف األمة كلمة احلق وترفعها عاليا يف مساء العامل
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ا ، مناصرا للجهاد يف سبيل اهللا ، متتبعا لقد ظل الشيخ طول حياته العلمية مهتما بأمور املسلمني يف مشارق األرض ومغار
ألحواهلم معينا هلم مبا ييسر اهللا له ، وسندا للمصلحني من العلماء ويف املقابل كان جسورا شجاعا صامدا يف وجه الطغاة 

 . والظاملني ، مقلقا هلم ، ومفسدا جلهودهم وخططهم بصدعه باحلق وجهره به على قدر استطاعته
هـ أربعني يوما وأوقف مرات كثرية عن اإلفتاء ومع ذلك مل ميتنع عن الفتوى فقد كان كثريا ١٤١٧هللا عام سجن الشيخ رمحه ا  

 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون ما يردد 
فتوى يف حتكـيم القـوانني   : سائل كلها مما ميس واقع املسلمني وحيتاجون إليه فمنها       وقد أفىت شيخنا رمحه اهللا بفتاوى وألف ر       

القول املختار يف حكم االستعانة بالكفار ، وفتوى يف نصرة ااهدين يف الفلبني ، وفتوى يف تكفري تركي                  : الوضعية ، وكتاب    
كان له مراسالت مع أمراء اجلهـاد األفغـاين   ك ،وي وغري ذل  عواجي ، وبيان ضالالت حسن املالك     احلمد ، ومناصحة حمسن ال    

 . كحكمتيار لإلصالح بينهم وبني الطالبان
وملا أكرم اهللا ااهدين بنصره يف غزوة منهاتن كان ذلك منعطفا تأرخييا يف تأريخ 
املسلمني حيث فنت الناس فتنة عظيمة بسبب احللف الكفري العاملي ضد ااهدين يف 

ن الكفار يطالبون املسلمني حكاما وحمكومني بالدخول فيه ، سبيل اهللا والذي كا
فأما احلكومات وجيوشها فلم تتوان حلظة عن التأييد احلسي واملعنوي املباشر وغري 
املباشر وليس ذلك مبستغرب عليهم فليس بعد الردة والكفر ذنب ، وأما عامة 

 احلق صوت شيخنا املسلمني فثبتهم اهللا بأصوات قليلة كان أنداها وأسرعها إىل
اإلمام محود رمحه اهللا فكان أول من خط سوداء يف بيضاء لبيان احلق يف هذه احملنة 
العظيمة اليت حلقت باملسلمني فأبرز معاين الوالء والرباء ، وناصر ااهدين ، وحث 
على جهاد الكافرين ، ونصح املسلمني أن حيتاطوا لدينهم وحيذروا من إعانة 

ول يف حلفهم يف فتوى مشهورة حول غزوة منهاتن سارت ا الصليبيني والدخ
الركبان وترمجت إىل ألسن كثرية فعلم املسلمون احلق واهتدوا إليه بعد أن كدرت 
عليهم فطرم فتاوى املخذولني من املنتسبني إىل العلم الذين مل يستنريوا بنور الوحي 

اكستان يف عدم جواز تسليم وكانت فتواه تلك مستند ألفني من علماء أفغانستان وب
، شجع الشيخ شباب ى رأسهم الشيخ أسامة إىل أمريكا ااهدين العرب وعل

املوحدين على نصرة ااهدين يف أفغانستان وراسل أمري املؤمنني املال عمر يف رسالة 
ويغلظ عليهم وجياهدهم يف اهللا تثبيت وتأييد ، وكان له صوالت وجوالت مع املبتدعة والزنادقة من أهل العصر يرد باطلهم ، 

يكن غافال عما يعيشه واقعه وما حيتاجه الناس يف حاضرهم فكتب رسالة يف بيان معىن اإلرهاب وحقيقته ،  ، ومل جهادا كبريا
وملا كتب اهللا القبول لرسائله وفتاواه غص ا الطواغيت وأذنام من علماء السوء فأخذوا يشغبون ويلبسون على الناس بذم 

ات الرمسية املسموح هلا باإلفتاء فكتب ئلفتاوى الفردية ، واالجتهادات اخلاصة رغبة منهم يف صرف وجوه الناس إىل اللجان واهليا
كان أول من انتبه إىل التحول اخلطري يف مسرية الصحوة اإلسالمية يف بالد احلرمني بعدما خرج من و ،الشيخ يف ذلك رسالته 

ن هلم تأثريهم على جيل الشباب حيث أخذ حيذر من هؤالء علنا وينتقد انتكاستهم ويرد على السجن عدد من املشايخ الذي
شبهام اجلديدة ومل تأخذه يف اهللا لومة الئم ولقد تأخر يف انتقادهم علنا أمام الشباب أمالً يف رجوعهم إىل احلق واكتفى فترة 
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حيث أخربين رمحه اهللا  أنه ) سلمان العودة ( وكان أبرز من انتقده باملناصحة يف السر وملا رأى أم ال يستجيبون أعلن بذلك 
 . ناقشه مرتني استغرقت كل مناقشة ساعتني وقال إين أنتقد عليه تراجعه عن مبادئه ، وصده للشباب عن اجلهاد

 األجواء احلامية اليت قامت وبعد عمر طويل يف العلم والتعليم ومناصرة املسلمني وااهدين والصدع باحلق يف وجوه الظاملني ويف
احلرب فيها بني املوحدين واملشركني قبض اهللا روح ذلك العبد الصاحل لتفجع به األمة خاصة أولياء اهللا من ااهدين الذين 

 .. وجدوا فيه العامل الصادق ، واألب احلاين ، واملناصر الثابت
به أهل اإلميان ، وهذا جه ومسته يدفع الشباب إىل الثبات على مات الشيخ رمحه اهللا ، ومل متت آثاره فهذا علمه يستضيء 

 .. الطريق حىت يلقوا رم غري مبدلني وال مغريين
 هـ  وصلي عليه عصر يوم السبت وحضر جنازته اآلالف من الناس الذين ١٤٢٢ / ١١ / ٤تويف رمحه اهللا يف يوم اجلمعة 

نه أن يلحقنا به يف جنات النعيم ، وأن يعوض األمة عنه خريا ، إنه سبحانه ويل وفدوا من بالد خمتلفة وبعيدة ، نسأل اهللا سبحا
 . ذلك والقادر عليه

  :مهام اليماميوكان مما رثي به قصيدة للشاعر  
 ليت وجـوداـداين يا مقـــــأسع

 ح دمـعــــــوأفيضا دما إذا ش
 ل ِمنـــما عسى الشعر أن يقول وه

 هيـٍباٍن رــــــقمر غاب يف زم
الء ـــــرين خـأسد ودع العــ

 اج وأعياـــر باحلجــأشرق الكف
 ارى حيارى ــدت أمةُ النصـــوغَ
عديٍلــــت دولةُ الصــوليب ِبو 
 م برجوم ـــم الشيخ إفكَهـــيرج
  ال يبايل ذّ ثابتاًــــضى الفــم و

و على احلـ ـــني وهـــوأتاه اليق
 ها اللحدم ضممته أيــــأي حل

ـَه ومضـ  اًءــــــوإبـاًء حويت
 داًءــــــكم صدوٍر تنفَست صع

 د منهاــوٍر تنفـس احلقــوسط
 ـوءــــــولـئاٍم تربصـته بس

 يظـــموتوا بغ: ون ــأيهـا الشامت
اةًــ الدين ال تـزال فتـــــةُأم 

 اللٌــاَء هـــــكلما ودع السم

 املَ الزمان محـوداـــــوابكيا ع 
 ح قلبـا كميـداــــعلّه أن يري

 ؟ ام الفقيداــــــعبقري يفي اإلم
 ـوداــــتاركا بعـده الليايلَ س

 الّ األسـودـــا أقـــوهزبراً وم
  ارس التلمـودـٍل وأخــــكلَّ فح

 ديـدا ــكلَّ يوٍم ختشى بيانا ج
 ـزيدا ــن فتاواه ال تِطيق مـــم

 ودا ـــوٍم تفتت اجللمــــمن جن
 دا ـــاب وعيــبنفــاق وال يه

 ن الرقوداباـــال أدرك اجلـــق ف 
 ٍم آثـاره لـــن تبيداــوعل
 وداــــ وصمـوعــزةً وثباتاً

  عنيـداكان غماً هلا وخصمـاً
 وته تغـريداــــغردت يوم م
 وته كان عيداـــــوتـرى أنّ م
 وداـــةً و جـنـــإنّ هللا أم
 وداــر ال تزال ولـــوعلى الده
 الال وليداــده هـــــولدت بع
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 اــم مسرية السبت ملّــلو رأيت
 اكم ـــ له يذيب حشاًـــوداعو

 ن مجوع ــفاسألوا السبت ما رأى م
 رف إال ــل ال يناله الطــــجحف

 ة لـما ـــــيتراءى يـوم القـيام
 ع واخلالئق صور ـــــيزحف اجلم
 ه أكـف ـــش تقاذفتــفوق نع

 ى يعيب عليهـــــقل ملن بالعم
 ا أفـادك إالــك مـــنور عينيـ

 ـا فإنون مهالًـــا الشانئـــأيه
اب يف الدين إال ــر املصـــال يس

 د الضياء وال يألـــــينكر األرم
ودا ـــوق يبغى جهــإن عود احلق

 اتـــز منه ممــرب عيـش أع
 م وداعاـــل العظيــا الراحـأيه

 

 وداــفنه املشـهود،  وهــــشيع
 م كبوداــت منكــــووالء يفُ

 دنّ الشهوداـــــشيعوه واستشِه
 ديداــز التحــريان يعجـــرد ح

 وا وروداـــأجلب الناس واستتم
 دوداــــانه املمــــتتراءى جثم
 م ختالـه العني طوداـــــيف خض
 ص املعبـوداــد تنقــــساء عب

 الل البعيداــــحرية القلب والض
 اذر التفنيـداــــر ال حنــمعشـ
 ربيداــ عـاًـ أو مهتكداًــــملح

ودا ــه املـنكـــــف إال ظالم
 وب جهـيداــــن الشعـ موجهاداً

 نا التأييداـــــيوم يلقــى أقزام
 دى جتديداـــــأنت من جـدد اهل

 

   
  

 


 

 وسلم أن يوسد األمـر  مما ابتليت به األمة اليوم ما أخبرنا به النبي صلى اهللا عليه          [ 
إلى غير أهله ، فإعالمنا المقروء و المسموع قد ُأوكل إليه أسـافل القـوم ممـن ال                  

وجـدتهم   يشهد لهم بصالح وال استقامة إال ما ندر ، وإن أتيت علـى كثيـر مـنهم   
يرددون ماال يفقهون تقليداً للغرب الكافر و تطبيقا لسنة المغلوب المتبع للغالب اتباعا             

الشهوات وال حول وال قوة إال باهللا ، ولما كان هؤالء على ما هم عليه مـن  للهوى و  
نفوٍر عن الدين كانت ضراوتهم على أهل الدين أعظـم وأعظـم ، ألن مـواالة أهـل       

 ].الغالب على هؤالء اإلسالم العاملين له يتنافى مع تقاليد الغرب
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  ))٣٣//٢٢((أحكام االستئذان يف اجلهاد أحكام االستئذان يف اجلهاد 
  ريم ريم اسـتئذان الغـاسـتئذان الغـ

ومن تبعهم احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، 
 :أما بعدبإحسان إىل يوم الدين ، 

فقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب عبد الرمحن احلُبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا                 
، وأخرجه من حديث أيب قتادة وهو مما انتقد عليه ؛ اختلف فيه " يغفر للشهيد كل ذنٍب إال الدين : "لى اهللا عليه وسلم قال      ص

على عبد اهللا بن أيب قتادة فرواه املقربي عنه عن أبيه وهو غلط ، ورواه بكري بن عبد اهللا بن األشج عنه عن رجل من أهل جنران                      
و الصواب ، ورواه ابن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة وعن حممد بن قيس عن عبد اهللا بن أيب قتادة       عن عبد اهللا بن عمرو وه     

عن أبيه وقد غلط ابن عجالن يف كليهما ، أما رواية املقربي فالصواب فيها ما تقدم ، وأما رواية حممد بن قيس فصواا عن ابن             
هللا بن أيب سرح عن أيب هريرة يف املسند وفيه نظر ، ويف الباب حديث أيب           أيب قتادة مرسالً ، وروي من حديث عياض بن عبد ا          

أمامة وهو ضعيف ، وحديث سهل بن حنيف يف معجم الطرباين الكبري وهو ضعيف ، وحديث أنس وهو غلط كمـا حكـى                   
ب إال حديث عبد اهللا حممد بن جحش عند النسائي وغريه وفيه بعض النظر ، وال يصح يف البا         الترمذي عن البخاري ، وحديث    

 .بن عمرو بن العاص من رواية أيب عبد الرمحن احلُبلي الذي قدمناه واهللا أعلم
وذلك ال يستلزم عدم : "واحلديث مل يتناول مبنطوقه حكم اخلروج إىل اجلهاد ملن عليه دين ، وهلذا قال الشوكاين يف نيل األوطار 

بل إن أحب ااهد أن يكون جهاده سببا ملغفرة كل ذنب اسـتأذن صـاحب   ، ين جواز اخلروج إىل اجلهاد إال بإذن من له الد  
 ".وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له اخلروج بدون استئذان، الدين يف اخلروج 

                    ين دون  وما ذهب إليه الشوكاين ضعيف ، والصواب ما ذهب إليه مجاهري الفقهاء استنباطًا من هذا احلديث ، وبقاء ذنب الـد
الذنوب العظيمة إنما كان ملا فيه من حق اآلدمي ، وحق اآلدمي الواجب ال يقدم عليه ما ليس بفرٍض من اجلهاد وال من غريه ،               
 وتقدمي أثر الديِن من اإلمث الذي ال يغفر بالشهادة على أثر اجلهاد من مغفرة سائر الذنوب دليلٌ على تقدمي هذا الواجب على هذا      
الواجب ، وإذا حمل احلديث على اجلهاد الذي مل يتعين كما يأيت ازداد احلكم ظهورا إذ ال يمكن تقدمي ما ليس بواجب علـى        

الواجب القطعي. 
وليس يف الشريعة أن حيب الرجل أن يبقى عليه ذنب واحد يقدم على اهللا به ، بل إنما يتجاوز عن الذنوب املاضـية بالتوبـة                         

 .ستغفار أما اإلصرار على الذنب وتفويت حق املسلم وكون ذلك يف سبيل قربٍة إىل اهللا ، فهذا ال يكون يف دين اهللاواال
ما تولَّد عن املأذون غري مضموٍن ، فاألصل مـا يف           : ووجه قول اجلماهري بوجوب استئذان صاحب الدين القاعدة املتفق عليها           

ويستثىن منه ما إذا أذن الغرمي ألنَّ احلق له ، فإذا نتج عن جهاده استشهاده بعد اإلذن مل يكن احلديث من بقاء اإلمث على املدين ، 
عليه شيٌء من جهة خروجه للجهاد مع وجود الدين ، وإن كانت املطالبة بالدين باقيةً دون اإلمث لترتب اإلمث على التفـريط ،                       

 .والتفريط منتٍف بإذن الغرمي
    الذي جيب ينالقادر على األداء       والد ما هو الدين احلالُّ على الغينل الذي مل حيلَّ أجلـه فـال   : فيه االستئذان إنا الدين املؤجأم

تتوجه املطالبةُ به قبل األجل ، واإلذن إنما هو فرع على املطالبة ، وهذا هو الصحيح من قويل أهل العلم ، وأما املُعسر فإنما حقُّه 



 

 بقلم
 الرشيدناصر اهللا بن  عبد



 

 ٣٨ 

 فهو كالدين املؤجل الذي مل حيلَّ أجله ، وذا أفىت النووي            ﴾رةٌ إىل ميسرةٍ  وإن كان ذو عسرٍة فنظِ    ﴿: كما قال تعاىل    اإلنظار  
 .وابن تيمية

وكذلك من ترك وفاًء لدينه وأقام به كفيالً أو علم وجود من يقوم به من بعده ، فإنه ال يدخل يف املسألة باالتفاق لقصة عبد اهللا 
و بن حراٍم والد جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ، فقد استشهد يف أحد وعليه دين كثري ، ومل يذكر فيه ما مينع مغفـرة                   بن عمر 

ذنب الدين ، بل ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا كلمه كفاحا وقال له متن يا عبدي ، فتمنى أن يعود إىل الدنيا فيقتل يف                           
 .يذكر الدين وال أثره من الذنباهللا ثانيةً ، ومل 

سقط إذن الغرمي ، فإنَّ من احلقوق ما يقدم على الدين كالنفقات سواء منها الضروري وما زاد عن   وإذا كان اجلهاد فرض عٍني      
 الدين بثبـوت  حد الضرورة من املعتاد يف نفقة مثله ، واجلهاد مقدم على النفقة الزائدة عن الضرورة بال ريب فثبت تقدميه على        

عمن عليه دين وله ما يوفيه سئلت : "تقدميه على ما هو أوىل من الدين ، وهذا مأخوذ من فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قوله      
ومنها ما يقدم وفاء الدين     ، كنفقة النفس والزوجة والولد     :  من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين          :وقد تعني اجلهاد ؟ فقلت    

 فإن كان اجلهاد املتعني لـدفع       م عليه إذا خوطب به كصدقة الفطر ؛       قدي ومنها ما ال  لعبادات من احلج والكفارات ،      كا : عليه
 ".الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأوىل

مل ينقل عن أحد منهم بإسناٍد صحيٍح وال ضعيٍف أنه وقد اعتذر املنافقون وغري املنافقني من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزواته و
 .اعتذر بالديِن ، ولوال صراحةُ حديث عبد اهللا بن عمرو لقيل بسقوط االستئذان يف اجلهاد املتعين وغري املتعين

ق يف التركة اسـتدالالً     سقوط إذن صاحب الدين يف اجلهاد املتعين على أحد قولَي أهل العلم يف تزاحم احلقو               وميكن أن يخرج  
 ".اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء: "بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 :إذا علم هذا فإنَّ األصل سقوط االستئذان يف اجلهاد املتعين ، وقد استثىن شيخ اإلسالم ابن تيمية صورتني من ذلك
لبه من املدين ، فيجب األداء ولو كان اجلهاد فرض عٍني لتحصيل            أن يكون الغرمي يريد اجلهاد باملال الذي يط        : الصورة األوىل 

ينبغي تقييد ذلك مبا إذا كان الغرمي ال يستطيع اجلهاد إالَّ باملال الذي : مصلحة أداء الدين ، ومصلحة اجلهاد ، قلت : مصلحتني  
ليه ألجل اجلهاد ، والغرمي أحق به ، وال يصح أن           يطالب به ، ويدلُّ على ما ذهب إليه شيخ اإلسالم أنه مالٌ استويا يف احلاجة إ               

يقدم املدين ملصلحة اجلهاد مع اشتراكهما فيه ، إالَّ إن كان باملسلمني حاجةٌ إىل املدين خبصوصه فهو مقدم حلاجـة املـسلمني                  
 .ومصلحة اإلسالم
ىل تقدمي حق الغرمي ، ألنَّ األصل بقاء الدين ووجوب أن يكون اجلهاد باستنفار اإلمام ، فذهب شيخ اإلسالم إ : والصورة الثانية

حق الغرمي حق مالك ، وحق ويل األمر حق مِلك ، وال شك             : األداء ، وحق الغرمي مقدم على حق اإلمام يف االستنفار ، قلت             
              لإلمام ، وإن هذا على التسليم بأنَّ األمر يف النفري حق م ولكنل مقدهللا عز وجلَّ كما يف دفع الصائل ، وليس   أنَّ األو ما هو حق

لإلمام إال النظر يف املصلحة وتقدير احلاجة ، والشارع علَّق تعين اجلهاد بأمره حني يرى حاجة املسلمني إىل ذلك ، فمن هنا كان 
    ه تقدمي حلق اهللا الواجب يف حقاملعني على حق الغرمي ، واإلمام أعلـم  االستنفار كدفع الصائل يف التقدمي على الدين من جهة أن 

بالعدو وحاجة املسلمني وما قد يفجؤهم أو يقطع طريقهم دون العدو الذي يقصدون إليه ، فوجب تسليم النظر يف ذلك إليه ،                      
سلم ومل يعـذر  وأيضا فقد خرج املسلمون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة العسرة وقد تعينت باستنفاره صلى اهللا عليه و        

 .أحد ومل يعتذر أحد بالدين



 



 

 ٣٩ 

والصور املستثناة من فرض العني ليست مستثناة بإطالٍق ، بل هي ملحقة بفرض الكفاية يف أحكامه ، فما سقط فيه االستثناء يف        
 .فرض الكفاية ، حلقت به هذه الصور يف ذلك

 : ما قدمنا إالَّ يف صور ؛ فاألصل وجوب استئذان الغرمي علىوإذا كان اجلهاد فرض كفاية
أن يكون العدو قريبا حبيث ال حيتاج إىل نفقٍة يف الوصول إليه وقتاِله ، كحال أهل الثغور املقيمني ـا ، ألنَّ                       : الصورة األوىل 

 .الغرمي إنما وجب استئذانه يف اجلهاد لتقدمي حقه يف املال على نفقة اجلهاد ، فحيث مل تكُن نفقة فال استئذان
أن حيتاج املسلمون إىل أحٍد بعينه ، فهذا يكون اجلهاد يف حقه فرض عٍني وإن كان اجلهاد لعموم الناس فرض                     : لصورة الثانية ا

كفايٍة ، فهو ملحق بفرض الكفاية ، فهذه الصورة ليست مستثناة من استئذان الغرمي ، وإمنا هي مستثناة من أحكام فرض الكفاية 
 .عموما للحوقها بفرض العني

ولن جيعل اهللا للكافرين علـى  ﴿: استثناها بعض أهل العلم ، وهي ما إذا كان الغرمي كافرا ، لقول اهللا تعاىل              : الصورة الثالثة 
 ، وكأم أحلقوها باستئذان الوالدين الكاِفريِن ، وال يصح هذا واهللا أعلم ، واستئذان الغرمي لـيس مـن بابـة     ﴾املؤمنني سبيالً 
ن والزوج واألمري وحنوهم ، إذ استئذان هؤالء متفرع على واليتهم أو وجوب طاعتهم ، أما الغـرمي فاسـتئذانه     استئذان الوالدي 

ألجل حقه الواجب تقدميه ، فهو استئذان إلسقاط حقِّه ، وثبوت هذا االستئذان فرع على ثبوت احلق املايل ، وحيثُ قلنا حبفظ                 
        منه يف مسلم ، بل هو احتيـاط                  حق الغرمي الكافر ، فاالستئذان بعض احلق كم حبفظه ، وليس يف هذا والية وال حتكُّمالذي ح

 .مشروع له يف حفظ حقه واملطالبة به ، وإمنا يكون هذا يف الكافر الذمي أو املعاهد أو املستأمن ممن يحكم حبفظ ماله
 :فتلخص مما سبق يف حكم استئذان الغرمي

 :ب أن يستأذَن يف هذه الصوراستئذان الغرمي يسقط وال جيأن  -١ 
 .إذا كان الدين مؤجالً مل حيلَّ أجله ، سواء كان اجلهاد فرض كفاية أو فرض عني -
 .إذا كان املدين معسرا ، ألنَّ دينه يتأجل إىل ميسرٍة ، فيلحق بالدين الذي مل حيلّ -
 .إذا كان اجلهاد فرض عٍني ، فيما عدا الصور املستثناة -
 .باستنفار اإلمام على األصح يف املسألة ، فيكون حكمه حكم سائر صور تعين اجلهادإذا تعين اجلهاد  -
 .إذا مل حيتج اجلهاد إىل نفقٍة ، وذلك يف فرض العني وفرض الكفاية -
 .إذا احتاج إليه املسلمون بعينه ، لتعينه يف حقِّه وإن كان فرض كفايٍة يف حق العموم -
 : جيوز اخلروج إال بعد إذنه يف هذه الصور أن استئذان الغرمي واجب ال-٢
 .إذا مل يتعين اجلهاد ، فيما عدا الصور املستثناة -
إذا أراد صاحب الدين أن جياهد بعني املال الذي يطلبه من املدين ، ومل يكن الدائن يستطيع اجلهاد بدون هذا املال  -

 .، إال إن احتاج املسلمون إىل املدين خبصوصه فيقدم
 .ني الغرمي الكافر حمترم املال واملسلم يف االستئذان ، ألنَّ االستئذان من حفظ حقهوال فرق ب -

 فهو عاٍص مستوجب لإلمث خبروجه من هذا الوجه ، وجهاده صحيح ، بل ومن خالف يف الصور اليت جيب فيها استئذان الغرمي      
نفكّةٌ بني هذا وهذا ، لذا أثبت النيب صلى اهللا عليه وسـلم        وذنوبه الكبائر والصغائر مغفورة ، ومرتلته مرتلة الشهداِء ، واجلهة م          

مغفرة الذنوب للشهيد إال الدين ، وثبوت أثر الشهادة من املغفرة فيما عدا الدين دليلٌ على صحة الشهادة ، وقد أشار إىل هذه                       



 



 

 ٤٠ 

 بل هو شهيد مغفور له  ،د ال مينع من الشهادةوال خيفى أن بقاء الدين يف ذمة الشهي: الفائدِة الشوكاينُّ يف نيل األوطار بقوله 
 .كل ذنب إال الدين

 ، وفعل ما أمره اهللا عز وجل به ، مث قُتل فليس عليه من وال جيب استئذانه وأما من خرج يف الصور اليت يسقط فيها إذن الغرمي
ه ويأمث على ذلك ، وال يمكن أن يخيره الشارع بـني  اإلمث شيٌء ، ألنه مل يفعل إال ما أمره اهللا به ، ويستحيل أن يفعل ما أُمر ب   

إمث القعود الذي ال يباح بالدين ، وإمث الدين الذي ال يغفر بالشهادة ، بل ال ريب أنه إن امتثل ما أُمر : إمثني ال بد له من أحدمها 
 للمال ، واستحقاقه املطالبة بالدين ، والـشهيد  به دون خمالفة ، مل يلحقه من الذم وال من اإلمث شيء ، مع بقاء استحقاق الغرمي  

املدين إما أن يؤدي اهللا عنه يف الدنيا ، وإما أن يرضي اهللا خصمه يف اآلخرة ، وهذا يعرف باالضطرار من دين اهللا ، وعدله وسعة 
 .رمحته وحكمته ، وإخباره بكفالته وضمانه ملن خرج يف سبيله

 .وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيهذا واهللا أعلم وصلى اهللا 
 

 
 
 
 



 

 وكان ممدوح معه يف  وكان ممدوح معه يف ––   رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىلأنه أثناء حماكمة سيد قطبأنه أثناء حماكمة سيد قطب: :            يروي ممدوح الديري               يروي ممدوح الديري    
  شهيدشهيد  : : فرد عليه سيد قطب قائالً      فرد عليه سيد قطب قائالً      ) ) شهيدشهيد(( الضباط منه ، وسأله عن معىن         الضباط منه ، وسأله عن معىن         اقترب أحد   اقترب أحد  ––القفص  القفص  

  .. يعين أنه شهد أن شريعة اهللا أغلى من حياته  يعين أنه شهد أن شريعة اهللا أغلى من حياته ....……
  تأخرت أستبقي احلياة فلـم أجـد      تأخرت أستبقي احلياة فلـم أجـد      
  فلسنا على األعقاب تدمى كلومنـا     فلسنا على األعقاب تدمى كلومنـا     

  

ــدما    ــل أن أتق ــاة مث ــدما لنفــسي حي ــل أن أتق ــاة مث   لنفــسي حي
  ولكن على أقـدامنا تقطـر الـدما       ولكن على أقـدامنا تقطـر الـدما       

  

 حصني بن محامحصني بن محام
 



 

 ٤١ 

 ١إىل ليوث اجلزيرةإىل ليوث اجلزيرة
 

إخوة اإليمان أحييكم بتحية اإلسالم الخالدة و أرجو من اهللا العلي القـدير أن يهـب لكـم النـصر و                     
ـ             .. التمكين ة وبعد هذه قصيدة شعرية أزفها إلى ليوث الجزيرة الصامدين الذين سطروا بدمائهم الزكي

  ..إلى ليوث الجزيرة الصامدين... أروع البطوالت على أرض الحرمين
 

 ــج  ــادكم ــزجه ــد  ي إىل الع  رش
ــا     ــا قلوبن ــر أحي ــادكم للكف  جه

 ثــأر و لكــن لربنــا  جهــادكم  
ــتم أنَّ  ــا رأيـ ــٍد أرضفلمـ    حممـ
ــلِّ  ــدهم يف ك ــٍربقواع ــثريةٌ ش    ك

   بالـشرع منـهجاً   عنـها احلكـم   بعدو أُ 
ـ   ــذي بنــوك للربـ  ا مت فتحهــا فه

للــشريعِةو هــذي نــصوص وِر حبــت  
 ، قـد اوصـدت       عد ال ت  و هذي سجونٌ  

ــاً  ــان لزام ــصابةٌ فك ــوم ع    أن تق
ــاةَ ــتم أب ــضفكن ــا يِم ال ــون دينن   حتم
ــارعتم ــانَو ق ــشاره  الطغي ــد انت   بع

ــص ــا ضــركم أن ال ــايزت فوفو م   مت
ــتم ــثب ــان الكُ ــةً و ك   ل صــرعى أذل

 م عـنكم   بحـث اليـو    ي  شـربٍ  و يف كلِّ  
 يـــشوهكم بـــالقول إن جهـــادكم 

ــأنكم  كــلَّو لكــن ــدري ب   النــاس ت
ــاقِ  ــرمت إىل اآلف ــونَ تنف ــه عل   دين

ــلَ  ــيتم أه ــو واس ــأنفٍساِحر اِجل    ب
ــ    ديارنــا قــد أصـاب ل عـز بكـم كُ

 

ــِج  ــاِءو يف جل ــور الظلم ــد ن    و فرق
و عرــاد ي ــذي ك ــق ال ــا احل ــلْفن حد  

   يـسعد  - ال شـك   -  الرمحن و من ينصرِ  
  الكفـرِ  غشتها جيـوش  ت   رغـي و ت زبـد  
ي ــ حمــىو جيــشهمصان، ي ي ،مجــد  

ــع ي للغــرِبليحكمهــا مــن كــانَ بد  
ــفارات ــك س ــو تل ت زارو ت ــص   دق

      أبعـدوا  و قد كان فيها أخرجوا الـشرك  
  رشـد  يـدعو و ي    على من إىل التوحيـدِ    

تــغ يــر ع ــذا الكف ــر ه نــا و ت   دبِع
ــارات ــزمن ــاهقات ع ــ ش ت شيد  

  و ينجــد يغــورو قــد كــان ذا ســوٍء
ــ ــم ِع ــان لك ــدزو ك ــ يزي و ي صعد  

 و مههمــوا أن يغنمــوا مث حيمــدوا   
ــيم ــ دلئ ــديِع ــِع فاس ــ م الطب   دلِح
ــساد ــا يف األرض إالهف ــ م و م   دِسفْ

ـ     دٍيعلى خـري ه  سـار    فيـه م  حمـد  
ـ قور ت  النـاس يف الـد      كانَ على حنيِ  عد  

 و ضالـذي للمـالِ    ن     يـسعى و ي ـ ت  دِل
 ــة ي ــىت القيام ــثلكم ح ــا م ــفْو م  دقَ

 

 
 الشيخ أبي مسلم الشنقيطي: شعر    

 

                                                
 .هذه القصیدة أرسلت إلینا عبر البرید اإللكتروني  ١

 



 

 ٤٢ 

 :يطرح البعض هذا التساؤل وجيعله عائقاً عن اجلهاد يف جزيرة العرب وهو
أال يمكن أن تعيق االختالفات مسيرة العمـل        : التساؤل الثامن   

 لحرمين ، كما هو معروف من عادة العرب؟الجهادي في بالد ا
االختالف من طبيعة البشر ، وال نعين باالختالف االختالف اليسري الـذي ال        
يضر فقط ، بل اخلالف جيميع درجاته جزء من التكوين البشري االجتماعي ،            

 .﴾ وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ﴿: كما قال تعاىل 
تاره فالن من الناس بعد أن يدرس جدواه ،         والعمل اجلهادي ليس مشروعا خي    

فإن مل يناسبه املشروع تركه بالكلية وحبث عن مشروع آخر يوفر متطلباته ،             
 .بل هو حكم شرعي حمكم جممع عليه ، مل ينقطع منذ مشروعيته ، وال ينقطع حىت يقاتل آخر األمة الدجال

مر اهللا به ، وليس من األعذار املسقطة هلذا الواجب وجود اخلالف فضالً عن              والذمة ال تربأ إال بالقيام بالواجب الشرعي الذي أ        
 .احتمال وقوعه

واخلالف يقع يف مجيع األعمال اليت يقوم ا البشر ، وليس فقط يف العمل للدين ، ولو ترك العمل ألجل اخلالف لتعطلت الدنيا                     
 .، ألجل خالٍف حمتملوكل ما فيها ، فليس من احلكمة وال من العقل تعطيل العمل 

ولو تأمل الناظر التاريخ اإلسالمي ، ملا وجد موطنا خيلو من اخلالف بدرجاته ، ولوجد أيضا أنَّ اخلالف مهما عظم مل يؤثر على 
 .العمل إىل درجة اإلعاقة واإلاء التام له

شركني قبل املدينة أو انتظارهم ومقاتلتـهم يف        فوقع اخلالف يف غزوة بدر فيما يفعل باألسرى ، ويف غزوة أحد يف اخلروج للم              
املدينة وهي درع حصينة ، ووقع بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مقاتلة املرتدين ، ويف إنفاذ بعث أسامة ، ووقـع اخلـالف                        

د ال يف وقته    واالقتتال بني علي بن أيب طالب ومن خالفه من الصحابة رضي اهللا عنهم ، وكل هذا اخلالف مل يكن ليعطل اجلها                    
 .بعد أن وقع ، وال فيما بعده خوفًا من أن يقع ، وهذا يف اخلالف يف القتال واجلهاد ، فضالً عن اخلالف يف غريه من األمور

ولو تأملت يف سري الصحابة رضي اهللا عنهم وجدت أنَّ اخلالف مل يكن يثنيهم عن األخذ باحلق يف املسألة اليت اختلف فيها بعد                     
ف ، مث إذا نظرت إىل املعاصرين وجدت كثريا منهم يثنيه اخلالف عن األخذ باحلق الذي مل يختلف فيه ، وقبـل أن   وقوع اخلال 

يقع اخلالف بل على احتماله وتوقّعه ، فشتان ما بني العازم على العمل للدين الذي ال يثنيه عما خلق له شـيء ، واملتخـاذل                         
لو جيدون ملجأً أو مغاراٍت أو ﴿:  أمر اهللا ، ويف هذا مشاة للذين ذكر اهللا عنهم  املتكاسل الباحث عن حجة ومتكأ للفرار من      

 .﴾مدخالً لولَّوا إليه وهم جيمحون
واملُطالب بترك اجلهاد خوف االختالفات يلزمه أن يطالب األمة مجيعا بترك اجلهاد بالكلية واإلعراض عنه ، واالستسالم للعدو                  

ٍن من املواطن ، وميدان من ميادين اجلهاد إما أنَّ اخلالف فيه ظاهر علين ، وإما أنه حمتملٌ كما يدعي دون مقاومة ، فإنَّ كل موط
من يدعي يف بالد احلرمني ، وال يطالب بتعطيل اجلهاد يف مجيع مواطنه اليوم إالَّ من ال يريد اخلري ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم  

 .وأفكاره من كالم أعدائه وقدمها على كالم اهللا جل وعال، أو مغفل استقى علومه 
وكثري من اجلبهات اجلهادية مل يقع فيها بني ااهدين عرم وعجمهم خالفات ظاهرةٌ إىل احلـد الـذي يـتمكن املرجفـون             

 .ملوحدين فتحا مبيناواملخذلون من التعلق به ، وحىت ما وقع فيه اختالف فإنه جنح جناحا عظيما ، وفتح اهللا فيه على ا

 

  تساؤالتتساؤالت
  الصليبينيالصليبيني  حول جهادحول جهاد

جزيرة العربجزيرة العرب  يفيف
  

 



 

 ٤٣ 

مع االتفاق على مشروعية ذلـك  –فلم يقع شيء من االختالف يف اجلهاد أكثر مما وقع يف اجلهاد األفغاين ضد روسيا وعمالئها   
 . ولكنه أسفر عن حتطيم أقوى جيٍش بري يف العامل باتفاق احملللني ، وتفكيك أكرب دولة يف العامل وسقوطها سقوطًا مريعا-اجلهاد

وحقق اجلهاد هدفه من دحر الروس وحتطيمهم وإخراجهم صاغرين من أفغانستان ، وإزالة دولتهم الشيوعية وحموها بالكامل ،                  
 .حىت مل يبق للشيوعيني وجود إال قلة يف التخالف الشمايل ، وجنح اجلهاد يف إنقاذ املسلمني والدفاع عن املستضعفني

من الكوادر واخلربات مما مل يكن حيلم به املسلمون يف ذلك الوقـت ، فمـىت كـان      وحقق مثرات عظيمة جدا يف خمزون األمة        
املسلمون يطمعون أن يكون هلم قوة عسكرية ترهب أمريكا وترعبها كما نرى يف تنظيم القاعدة نصره اهللا اليوم؟ ومىت كـان                     

عفني يف دولة ال تصل مساحتها إىل ألـف         املسلمون يظنون أن الروس جبميع قواهم سيعجزون عن هزمية املسلمني القلة املستض           
 ).يف الشيشان(كيلومتر مربع 

وأما االختالف الذي وقع بعد حترير البالد من احملتل فهو عائد إىل بعض األخطاء اليت وجدت مع اجلهاد ومل ميكن إصـالحها ،      
ات اليت ما كانت لتحصل بغريه ، فـأخرج  وقد حال دون وصول اجلهاد إىل الثمرة العليا املرجوة منه ، ولكنه مل يلغ مجيع الثمر       

الروس من البالد ، بل أوقف املد الشيوعي الذي التهم بالد املسلمني وما كان منتهاه بالد األفغان لوال منة اهللا جل وعال بقيـام       
واملـؤثرات  وحىت األخطاء اليت وقعت ليس مرجعها يف األصل وجود االختالف ، وإنما هي نتاج جمموعة من العناصر         .اجلهاد

ترجع إىل طبيعة الشعب األفغاين ، وطبيعة قادة احلرب يف ذلك الوقت ، والتقصري الذي حصل يف كثري من اجلوانب واألسباب                     
اليت أدت بفعالية إىل وقوع األخطاء والعجز عن التخلص مـن           وأهم العناصر   اليت كان من املمكن حل اخلالف عن طريقها ،          

كومات العميلة اليت ثبت تورطها يف مشاريع ضخمة إلفساد اجلهاد األفغاين واحليلولة دون حصول              تبعاا ، هو حسن الظن باحل     
مثرته الشرعية اليت كانت ترعبهم وترهبهم وهي قيام دولة اإلسالم واستمرار اجلهاد يف سـبيل اهللا ، فكانـت السـتخبارات                     

بني أمراء احلرب ، ودعم الضعيف ليكون يف مواجهة القوي ، حكومات الدول اإلسالمية مساعيها الكبرية يف اإلفساد والتحريش 
 .وإدخال عناصر من االستخبارات يف صفوف ااهدين

ولو أردنا أن نستخلص عربة من االختالف الذي وقع يف اجلهاد األفغاين ، فسيكون أهم العرب البعد عن العدو املتلبس يف ثيـاب     
من التحـالف ،    : ر كل احلذر من الركون إليهم حتت أي دعوى أو مسمى كان             صديق من احلكومات العميلة املرتدة ، واحلذ      

وتوحيد اجلبهة الداخلية ، وغري ذلك فإنهم عدو هللا وألوليائه املؤمنني ، ولكل حماولة تسعى إىل إقامة دولة اخلالفة وإعادة عـز                      
 .اإلسالم وجمده

 اخلالف مهما كرب حجمه مل يكن عائقًا البتة دون اجلهاد  ما ذكرنا وأنَّوقراءة احلركات اجلهادية قراءة أكثر تأنيا مما سبق توضح 
 إىل  -اليت مل تفسد الثمرة األصـلية     –يف سبيل اهللا ، ال يف السرية والتاريخ ، وال يف الواقع املعاصر وإمنا عادت األخطاء اليسرية                  

ليت جناها املسلمون وغنمها اإلسالم مـن تلـك         أمور أخرى رمبا اتكأت إىل اخلالف واعتمدت عليه ، ورغم ذلك فاملصلحة ا            
 .احلركات اجلهادية أعظم بكثٍري من أي مفسدٍة أُخرى حدثت بعد ذلك

إنَّ املطالبة بترك العمل ألجل اخلالف أو خوف اخلالف ال تقتصر يف احلقيقة على اجلهاد وحده ، بل تشمل كل عمل ومشروع           
 .ي أو غريهمجاعي بشري ، وكل عمل إسالمي دعوي أو إغاث

فإذا قورن اخلالف الذي حيدث يف مجيع جبهات اجلهاد باخلالفات الكثرية والعريضة واملتشعبة اليت تقع يف احلركات الدعوية هلان  
اخلالف كله ، ولوجدنا أنَّ اخلالف يف كل جزئية من اجلزئيات الدعوية ، أو بني كل حزبني أو تنظيمني من التنظيمات الدعوية                

 الختالفات اجلهادية اليت وقعت ، فهل نقوف بإيقاف الدعوة إىل اإلسالم لوجود اخلالف؟يعادل مجيع ا

 



 

 ٤٤ 

وإذا ساغ ذلك ، فهل نطالب بإيقاف الدعوة حىت ولو مل يوجد خالف خوفًا من وقوعه يف املستقبل بدليل كثـرة اخلالفـات                     
 ؟ الواقعة يف ااالت الدعوية

ا فيه من القرح واملشقة وكره النفوس وتثاقلها عنه؟ مث سهولة ركوب املوجة اليت حتارب               أم أن املطالبة بالتوقف ختتص باجلهاد مل      
اجلهاد وااهدين االستناد إىل األمساء الرباقة اليت مهدت الطريق ملن أراد الطعن واهلمز واللمز وحماربة ااهدين ، فضالً عمن يريد 

 .ناالكتفاء بالقعود والتخاذل والتكاسل عن نصرة الدي
 

  
  

   


 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب    )السادسةاحللقة  (                                                     

ملا استخلف املهدي بعث إىل سفيان الثوري رمحه اهللا ، فلمـا    : ( ذكر الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء قال         
يا أبا عبد اهللا هذا خامتي فاعمل يف هذه األمة بالكتاب والسنة فأخذ اخلـامت               : ع خامته فرمى به إليه وقال       دخل عليه خل  

: أتكلم على أين آمن قـال : نعم قال: يا أمري املؤمنني قال: تأذن يف الكالم يا أمري املؤمنني قلت لعطاء قال له      : بيده وقال 
بلـى  : أليس قد أمّنته قال : فغضب وهم به فقال له كاتبه     : ىت أسألك قال  ال تبعث إيل حىت آتيك وال تعطين ح       : نعم قال 

ما منعك وقد أمرك أن تعمل يف األمة بالكتاب والسنة فاستصغر عقوهلم وخرج هارباً : فلما خرج حف به أصحابه فقالوا
مل أر للسلطان مثالً إال مثالً      إىل البصرة وعن سفيان قال ليس أخاف إهانتهم إمنا أخاف كرامتهم فال أرى سيئتهم سيئة                

ليس منها دستان خرياً من ) املكر واخلديعة   :الدستان( عرفت للكلب نيفاً وسبعني دستاناً      : ضرب على لسان الثعلب قال    
طُلب سفيان فخرج إىل مكة فنفذ املهدي       : قال حممد بن سعد   : ( وقال الذهيب رمحه اهللا    ،   )أن ال أرى الكلب وال يراين       

إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حـىت        : ن إبراهيم وهو على مكة يف طلبه فأعلم سفيان بذلك وقال له حممد            إىل حممد ب  
فتوارى سفيان وطلبه حممد وأمر منادياً فنادى مبكة من جاء بسفيان فله كذا وكذا فلم               : أبعث بك إليهم وإال فتوار قال     

بعثت أخت سفيان جبراب معـي إىل       :  أيب شهاب احلناط قال    يزل متواريا مبكة ال يظهر ألهل العلم ومن ال خيافه وعن          
رمبا قعد عند الكعبة مما يلي احلناطني فأتيته فوجدته    : سفيان وهو مبكة فيه كعك وخشكنان فقدمت فسألت عنه فقيل يل          

ب إن أختك بعثت معي جبـرا     : مستلقيا فسلمت عليه فلم يسائلين تلك املساءلة ومل يسلم علي كما كنت أعرفه فقلت             
يا أبا شهاب ال تلمين فلي ثالثة أيام مل أذق فيها ذواقاً فعذرته قال : عجل ا فكلمته يف ذلك فقال: فاستوى جالساً وقال

فلما خاف من الطلب مبكة خرج إىل البصرة ونزل قرب مرتل حيىي بن سعيد مث حوله إىل جواره وفتح بينـه                     : ابن سعد 
  ).ة يسلمون عليه ويسمعون منه وبينه بابا فكان يأتيه مبحدثي أهل البصر



 

 



 



 

 ٤٥ 

 فهد بن مسران الصاعدي  
 

 )الهزبر المدني ( 



أول لقاء يل به كان على ثرى قندهار احلبيبة وحتديـداً يف            
معسكر أيب عبيدة البنشريي رمحه اهللا وكان قادماً من خط          

 ، إذا  كابل ، طويل الشعر ، أمسر البـشرة ، رث الثيـاب           
 . رأيته فكأنك تنظر إىل أسد وكان هزبراً بالفعل رمحه اهللا 

كان قليل الكالم ، مبتسماً ذو طرفة عجيبة ، وإذا تكلـم            
يزداد إعجابك به ، وكان يسرد لنا القصص اليت مرت عليه 

 .يف املعارك مع الطلبة ويسلينا بذكرها رمحه اهللا 
ين يف اجلزيـرة    كان حريصاً على تتبع أخبار اإلخوة ااهد      

العربية ، وكان يدعو الشباب لكثرة حتـصيل الـدورات          
العسكرية ، وقد كان مهتماً بدورات العمل يف املدن وأتقن          
خالل وجوده يف أفغانستان دورة أو علم تصنيع املتفجرات         

 . ودورات التنفيذ وغريها 
بعد ذلك التقيت به يف املضافة العامة يف قندهار وكان عائداً 

: ة قناصة وكان يظهر عليه أنه يعد للسفر ، فسألته     من دور 
ال ، لكن من كثرة حديثه      : هل ستعود إىل اجلزيرة ؟ فقال       

عن وجوب تزكية العلم بالعمل وكيـف أن األمريكـان          
يسرحون وميرحون على أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛          
عرفت أنه يرتب للعمل يف اجلزيرة ، ولقد صدقت ظنـوين          

ن أفغانـستان بعـد ذلـك بفتـرة         ى اهلزبر م  فلقد اختف 
 ...!!وجيزة

لبثت يف أفغانستان حىت وقع الزلزال يف دار طاغوت العصر          
ودك جنود اهللا برجيها ومراكز قوا ، وانطلقت بعد ذلك          
احلملة الصليبية اجلديدة على أفغانستان ، وبعد جميئنـا إىل          

ادي مع  شاهي كوت ويف أحد األيام وبينما أنا أسري يف الو         
فأقبلت إليه وسلمت عليه !! أحد اإلخوة وإذا باهلزبر أمامي 

: ، وكان متأملاً جداً ألمر االنسحاب من قندهار ، فقلت له 
أين اختفيت كل هذه املدة ؟ فأخربين أنه عاد للجزيرة وبدأ           
يرتب للعمل فيها لكن اندالع احلملـة الـصليبية علـى           

سلمني وعن دولـة    أفغانستان أرجعه للذود عن أعراض امل     
اإلسالم ، وقد عاىن يف الدخول إىل أفغانستان يف هذه املرة           
حيث نفذت نقوده وتعرض لألسر من الروافض يف إيـران          

 . وفداه أحد اإلخوة مببلغ من املال 
وقد سر اإلخوة يف أفغانستان كثرياً مبقدم اهلزبر ، حىت إن           

لقاعدة رمحه   وهو أحد أشجع قيادات ا     –القائد محزة الزبري    
 كان مريضاً ، ولكنه عندما علم مبقدم اهلزبر املـدين           –اهللا  

 االنضمام موعتـه فوافـق      ذهب لزيارته ، وعرض عليه    
 . اهلزبر

وعندما جاء اخلرب إىل اإلخوة أن ااهـدين يف الـشمال           
 –حيتاجون لدعم ؛ حتركت جمموعة محزة الزبري رمحـه اهللا       

ادت بعد انقطاع الطريق  ولكنها ع–ومعهم فهد الصاعدي 
املؤدي إىل كابل ، فأرسل حينها اهلزبر رسالة من سطرين          
إىل الشيخ أيب عبد اهللا يطلب فيها منه السماح له باخلروج           

 اخلارج ، فوافق الشيح حفظه اهللا ، وطلب الشيخ         يفللعمل  
من خالد شيخ ترتيب أمر خروج اهلزبر وإخوانه لـضرب          

 جزيرة العرب ، ولكن يشاء      القواعد اخللفية لألمريكان يف   
اهللا أن تسقط قندهار قبل خروج فهد ، فاضطر إىل تأجيل           
       اخلروج واالحنياز مع اإلخوة إىل شاهي كوت حيثُ التقيت

 . به كما تقدم 

 



 

 ٤٦ 

وكان رمحه اهللا يرتب مع اإلخوة مـسألة حتـرك خاليـا            
العمليات اخلارجية يف أسرع وقت ممكن ، وافترقنا بعـدها       

 .  طويلة نزلت فيها إىل اجلزيرة للعمل فلم أره ملدة
ويف أحد األيام وجهين أحد اإلخوة إىل مقابلة رجل يف أحد    
األماكن العامة لترتيب بعض األمور املتعلقـة بالعمـل ،          
فذهبت إىل املكان احملدد فإذا باهلزبر ينظر إيل وهو يضحك          
، سررت كثرياً وفرحت برؤيتـه واصـطحبين إىل أحـد           

نا سوياً تلك الليلة ، وقد أمضيت معه أوقاتـاً          األماكن وبت 
مجيلة وحنن نتذاكر حال إخوتنا يف اهللا يف أفغانستان وماذا          
حلّ م ، وكان غاضباً ويتوعد األمريكان وأعوام املرتدين 
بالذبح ، وكان ذا صوٍت حزيٍن ومجيل يف تالوة القرآن وال       

ـ           ه اهللا  يترك قيام الليل ، وكان كثري الدعاء لألسـرى رمح
 . وغفر له وتقبل يف الشهداء 

اللهم ارزقين سالحاً نووياً أقتلُ     : " مسعته مرةً يدعو ويقول     
أنت تدعو : ، وعندما أصبح الصباح قلت له   " به الكافرين   

فقال يف ثقة املؤمن باهللا عز      ! اهللا أن يرزقك سالحاً نووياً ؟     
ـ      : وجل   دير ، نعم ، أنا أطلب اهللا ، واهللا على كل شيء ق

اللهم ارزقين عمالً مل يأت به      : " ومسعته مرةً يدعو ويقول     
أحد قبلي وال يأيت به أحد بعدي ، تتقبلين فيـه شـهيداً             

، وكان رمحه اهللا جيلس من      " ويفرح أهل اجلنة فيه مبقدمي      
بعد صالة الفجر إىل الساعة العاشرة صباحاً يقرأ القـرآن          

اً فلله دره ما أعلـى      وكان حيفظ من كتاب اهللا جزءاً كبري      
 . مهته 

وعندما عِرضت وصية العمري رمحه اهللا يف قناة اجلزيرة كنا        
هـل  : نشاهدها سوياً ، فرأيت عينيه تدمعان ، فقلت له          

لقد مكثـت   : " رأيت أبا العباس يف أفغانستان ؟ فقال يل         
أيـن ؟  : ، فقلت له " معه شهرين كاملني يف غرفة واحدة     

 التنفيذ ، فلقد كنا سوياً ، وكنت أعلـم  يف دورة : " فقال  
أنه حيفظ القرآن فلقد كان يصلي بنا ، ولكين مل أكن أعلم            
أنه على هذا القدر العظيم من العلم الشرعي ، وقد زكّـى            

 " . علمه بعمله أسأل اهللا أن جيمعين به يف جنته 
 تـصنيع  –كان رمحه اهللا كثرياً ما حيدثين عـن التـصنيع           

عن قدرته على اإلثخان بأعداء اهللا ، وكثرياً         و –املتفجرات  
ماكان يتحدث بوفاٍء عجيب عن بعض الـشباب الـذين          

البتار الشرقي : صاحبهم على الطريق ولكنهم سبقوه ، مثل  
وصارم الطايفي رمحهم اهللا مجيعاً ، وكان حيـب مداعبـة           
األطفال وحيب كثرياً أن يطبخ إلخوانه ، ومن أكثر األشياء          

 ، الذي يعرفه القريب والبعيدز ا رمحه اهللا ؛ كرمه اليت امتا
 رف بني الشباب بأن مايف جيبه ليس له ، وحينمـا           فقد ع

حانت ساعة الفراق وذهبت للعمل يف منطقٍة أخـرى يف          
إذا مسعت خرب انفجار فهـو  : اجلزيرة ودعته وهو يقول يل  

: يعين عملية استشهادية ، وجاءين اخلرب بعد ذلـك          !! أنا  
لقد استشهد رمحه اهللا وهو يصنع ، فقد صنع رمحـه اهللا            ف

كميةً كبرية جداً لإلخوة وقدر اهللا أن حيدث خطأ وتنفجر          
بعض املواد املتفجرة يف وجهه ، وكان ذلك تأويل رؤياه من 

 أنه يفتح   - وهو يف أفغانستان     –قبل ، فلقد رأى رمحه اهللا       
 تفسرياً ، فكان وينفجر يف وجهه ، ولكنه مل جيد هلا مصحفاً

 حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي      –تفسريها شهادته رمحه اهللا     
  . –على اهللا أحداً 

 قبل  -وقد رأت فيه والدته حفظها اهللا وشفاها أنه يف اجلنة           
 . إنه شهيد :  وقالت –أن تعلم مبقتله 

رمحك اهللا يا هزبر املدينة ، ومجعنا بك يف الفردوس األعلى           
 ذلك قدير وباإلجابة جدير ، وصلى اهللا        من اجلنان إنه على   

 . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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ال يكاد العجب ينفك عن املتبصر بكتاب اهللا وسنة رسـوله صـلى اهللا       
ن ممـن يـبلس لبـاس    و واملدلس امللبسون ملا يتفوه به     املتابع عليه وسلم 

 ..عن اجلهاد وااهدين .. العلماء 
 هي حمـل اجتـهاٍد      فااهدون هم الذين ال تقال عثرام اليسرية واليت       

ولكن الطواغيت يتلمس هلم العذر يف األعمال اليت ختـرجهم          .. أصالً  
 ..!!عن امللّة أصالً 

اللهم إنين أبرأ إليك مما فعل خالد ، بل يقـال           : وااهدون ال يقال هلم     
 ..!!اللهم إننا نربأ إليك من خالد وينابذون وجياهرون بالعداء : هلم 

م نصوص اخلوارج ألم يقتلون أهـل األوثـان         وااهدون تقلب عليه  
: ول قتلة ااهدين ومحاة الـصليبيني  لويدعون أهل اإلسالم بينما آل س     

 ..!!والة أمٍر هلم السمع والطاعة 
وااهدون إن قتلوا الصليبيني قيل مفسدون خمربون ، وإن قتلوا أئمـة            

مريكا يف عقر   خوارج وغالة وإن غزو أ    : الكفر وطغمة املرتدين قيل هلم      
 ..متعجلون ويفسدون أكثر مما يصلحون : دارها قيل 

وإن قُتلوا مل يبك عليهم إال أولو الضمائر واأللباب ، وإن أُسروا مل يسع              
يف فكاكهم إال الندرة من الرجال ، وإن جرحـوا تلكـأ يف عالجهـم             

 ..!!وامتنع سائر األطباء 
 هجروا الغايل والـرخيص ،      أال يا أمة اإلسالم رفقاً بااهدين فألجلكم      

وألجل رفع الذل عنكم عرضوا أنفسهم للمخاطر وركبوا األهـوال ،           
وألجل دينكم بذلوا النفوس والدماء ، أفيستحقون منكم هذا اجلفاء أو           

 ..هذا حق الوفاء وواجب اإلخاء 
عجباً واهللا مث عجباً ، يأيت الكرام لريفعوا عن رؤسنا غطاء الذلة واملهانة             

 عليهم ونصمهم بالنقص واجلهالة ، ويـأيت الكـرام ليكفكفـوا      ، فنأىب 
الدموع وميسحوا اجلراح ، فنأىب عليهم ونبسم ونصافح يـد الـسفاح            

!!.. 
أال يا أمة اإلسالم رفقاً بااهدين ، فبهم يستدفع البالء والنقمة ، وم              

 ..بإذن اهللا نعلو يف ذرى القمة 

  ًرفقا بااهدينًرفقا بااهدين
 لساملحممد بن أمحد ا

 
 
 

 : وبركاته وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا
اعـل معنـا وإرسـال املـشاركات        فإننا نشكر لقرائنا التف   

ليت نعدكم بأننا سنعطي كـل      واملقترحات واإلستفسارات وا  
اية وسنرد عليها بقدر املستطاع وسنتطرق      نهتماماً وع رسالة ا 

لبعض الرسائل اليت وصلت إلينا والبقية نتطرق إليها يف العدد          
 ..القادم بإذن اهللا تعاىل 

هاد وهم كُثُـر    خوة الذين يسألون عن الطريق إىل اجل      اإل (
سواء اجلهاد يف العراق أو يف اجلزيرة العربية أو غريها نفيدهم           
بأن هذه األسئلة سيجاب عنها يف معسكر البتار ابتداًء مـن            

 .العدد القادم 
 األخ أبو اخلطاب نشكر لك ما عرضته علينا من مقترح           (

ونفيدك بأنَّ الشريط من إنتاجنا وسيخرج يف املوقـع حبلتـه           
 .ونسأل اهللا لك الثبات ..يف القريب العاجل بإذن اهللا اجلديدة 

 الشيخ أبو مسلم الشنقيطي شكر اهللا لك ، وقـصيدتكم           (
 .نشرت يف هذا العدد ال حرمك اهللا األجر

خوة الذين سألوا عن األعداد السابقة نفيـدهم بـأنَّ          اإل (
موجودة يف موقعنـا     ) ١٦ -١( األعداد السابقة كلها من     

 :وهو على هذا الرابط على األنترنت 
٤٤٤sout/biz.free٤pages.www://https 

.. وهو عنوان يتغير بني الفتـرة واألخـرى فتـابعوا معنـا             
ونشريأيضاً إىل أننا نشرنا الد األول للمجلة وهو عبارة عـن   

حد وهـو موجـود     األعداد العشرة األوىل وذلك يف ملف وا      
 .كذلك يف املوقع 

 الذي سأل عن سـبب عـدم        – مل يكتب امسه     – األخ   (
أننا نرحب  : نشرنا للشيخ أيب بصري حفظه اهللا تعاىل نقول له          

مبقاالت الشيخ ونسعد بنشرها فإذا وصلنا شيء منها أو رأينا          
شيئاً مناسباً مما ينتج عن الشيخ سننشره سـائلني اهللا للـشيخ       

 .لعصمة من كل سوء داد والثبات على احلق ، واالتوفيق والس
شكر اهللا لك مقترحاتك ومشاعرك وال      :  األخ أبو الرباء     (

حتقرن من املعروف شيئاً ، واحتياطك األمين يف حملِّـه ومـا            
 ) .معسكر البتار ( سألت عنه لعل األخوة جييبون عليه يف 

 

   


